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HE ATBLOCK BLUE
POLYCARBONAT / PMMA



Hold varmen ude, men få lyset ind
HeatBlock BLUE reflekterer 80% af solens infrarøde 
stråler og absorberer solens ultraviolette stråler, men 
tillader at solens synlige stråler trænger igennem.

Energi- og omkostningsbesparelser
Vinduer/ovenlys lavet af polycarbonat eller PMMA er 
ofte himmelvendte og derfor tilfører de meget varme 
til bygningen. Derfor vil effekten af HeatBlock BLUE 
blive forstærket og man vil derved kunne sænke den 
indvendige temperatur og reducere energiforbruget 
under spidsbelastninger. Det vil kunne give en energi-
besparelse på køle- og klimaanlæg.

Fremtoning
Set indefra er HeatBlock BLUE ikke gennemsigtig, men 
fremstår lyseblå og imiterer en flot lyseblå himmel. 

Anvendelsområder
HeatBlock BLUE kan monteres på ydersiden af 
ovenlys og vinduer lavet af både polycarbonat(PC), 
akryl(PMMA), FRP og glas. 

Blænding og genskin
HeatBlock BLUE giver utrolig god reduktion af blæn-
ding og genskin, hvilket gør det mere behageligt at se 
ud igennem dine ovenlysvinduer. Den mindsker også 
problemet med genskin i diverse skærme.

Bedre indeklima og arbejdsmiljø
Indeklimaet på arbejdspladsen påvirker både trivslen 
og effektiviteten utrolig meget. Hvis der er varme-
problemer, kan man med HeatBlock BLUE afhjælpe 
problemet og derved forbedre indeklimaet og arbejds-
miljøet.

Garanti og holdbarhed
5 års garanti og med op til 10 års holdbarhed.
Garantien dækker produktdefekter, såsom afskalning 
o.lign. såfremt rengøringsvejledningen er blevet fulgt.

Rådgivning
Få professionel rådgivning af vores konsulenter, som 
gerne kommer forbi til en uforpligtende snak, samt 
beregning af tilbud på optimering med HeatBlock BLUE.

HEATBLOCK BLUE
HeatBlock BLUE giver en effektiv beskyttelse mod solens varmestråler samt en høj 
lystransmission. Virker både på polycarbnat, PMMA, FRP og glas.
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Filmtype Synligt lystransmission Total solenergi afvist

90 % 13 %PMMA (Akryl)

47 % 57 %HeatBlock BLUE

Tabellen viser PMMA uden og med HeatBlock BLUE påført.


