Kvalitetsstandard for monteret vinduesfilm
Monteret film forventes ikke at have samme gennemsigtighed som almindeligt glas. Desuden kan vand stadig forekomme mellem glas
og film, så længe filmen ikke er tørret rigtigt op. Følgende kriterier gælder kun for film og ikke eventuelle defekter, som glasset selv har.

1. Monteret film skal have den tid, som kræves for at tilpasse
sig til og fæstne sig på glasset. Tiden, det tager for at
gennemsigtigheden og vedhæftningen skal blive fuldstændig
efter montering, afhænger af filmens tykkelse og påværende
klimaforhold.
2. Inspektion af kvaliteten mht. gennemsigtigheden kan
naturligvis foretages, inden filmen har lagt sig helt på plads.
(Se tørretabellen herunder)
Det bør dog nævnes, at vandbobler, vandforvrængning og
kondens i tørreperioden ikke anses som defekter, idet de
næsten altid forsvinder.
3. Glasset, som filmen påmonteres, inspiceres på en afstand af
2 meter. Inspektionen skal ske inde fra rummet og ud. Under
inspektionen skal man fokusere på et emne ca. 2 meter uden
for vinduet. Inspektion bør ske i dagtimerne i normalt sollys og
ikke i direkte sollys.
4. Montering bør gøres om i tilfælde af at følgende skulle
forekomme efter inspektion som omtalt i pkt. 3 af den
monterede film: store smudspartikler > 1mm, hår og fibre,
limrester, insekter, kanter som løsner sig, kondens, mærker,
forvrængning af filmen, luftbobler, huller og slid.

5. Hvis glasrammen er af en ringe standard, bør man acceptere,
at en lille mængde partikler forekommer op til 50 mm indenfor
rammen.
6. Der bør være en afstand på 1 ‐ 4 mm mellem rammen og
filmen, for at vandet, som benyttes ved monteringen, kan
trænge ud, ellers vil filmen ikke fæstne, som den skal. For
tykkere film ligger afstanden på 1 ‐ 5 mm. Når det handler om
film i forskellige farver og med forskellige metallag anbefales et
mindre mellemrum mellem film og ramme (op til 2 mm er
acceptabelt ) for at minimere kanten, hvor lyset slipper ind.
7. Samlinger kan være nødvendigt, når større overflader skal
monteres med film. Samling skal ikke opfattes som en defekt,
men den bør være lige og parallel med kanten. Filmbanerne bør
sidde kant mod kant, dog kan disse ved anvendelse af tyndere
film tillades at overlappe med 1 mm.
8. Lysreflektion kan forandres pga. montering af film. Dette er
specielt tilfældet med film med forskellige metallag eller metal‐
legeringer. Dette er ikke en defekt, men en naturlig konsekvens
af den høje præstation, de forskellige belægninger af filmen har.

T Ø R R E T I DER
Filmtykkelse
alm. solfilm 1‐3 mil
sputtered film 1‐3 mil
sikkerhedsfilm 2‐4 m
sikkerhedsfilm 4‐8 mil
sikkerhedsfilm 8‐14 mil

Antal dage
10
20
30
60
100

OBS ! Fordampningstiden er afhængig af temperaturforholdene

Vi gratulerer med dit køb af en vedligeholdelsesfri beskyttelse, som vil fungere i mange år fremover.

Luxivision ApS, Værkstedsgården 11A, 2620 Albertslund
tlf. 888 35 111 -- www.luxivision.dk

