
ПОСЕТЕТЕ 
LLumar.bg

Качество, на което можете да разчитате

Гордо произвеждани в САЩ  високоефективните 
фолиа за прозорци с марка LLumar® спомагат за 
защитата и подобряването на домовете, бизнеса 
и автомобилите по целия свят. Произведени от 
Eastman Performance Films, продуктите на LLumar са 
световно признати с техния изключителен външен 
вид и издръжливост. Професионално монтирани 
фолиа за прозорци LLumar са подкрепени от 
гаранция на производителя. **

Това, заедно с репутацията на качество и иновации, 
направи LLumar една от най-продаваните и най-
уважаваните марки фолио за прозорци в света.

ФОЛИО ЗА АВТОМОБИЛНИ
СТЪКЛА НА LLUMAR®

Високоефективно & Едва забележимо

Серия AIR
Прозрачно Фолио за Прозорци

Ако сте доволни от вида на прозорците на 

автомобила си, но изисквате по-високо ниво на 

ефективност, тогава прозрачното фолио за прозорци 

LLumar® е перфектния избор за вас.

Серията LLumar AIR осигурява практически невидим, 

нанокерамичен щит срещу топлина, отблясъци и UV 

лъчи. Ако искате подобряване на ефективността на 

стъклото, което можете да усетите, но не и да видите, 

изберете AIR.

Висока ефективност без затъмнен вид 

*   Посетете LLumar.com за технически подробности. Дължини на вълните 300-380nm.   ** Прилагат се 
определени ограничения; консултирайте се с дилър за подробности. © 2020 Eastman Performance Films, LLC. 
Продуктовите марки, посочени тук със символа ™ или ®, са търговски марки на Eastman Chemical Company 
или неговите дъщерни дружества. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им 
собственици. Всички права запазени. Компанията не поема отговорност за грешки. 20.01. GMN 50219017

Вашият LLumar партньор – www.LLumar.bg



Фабрично тонираните стъкла 
осигуряват ограничена защита

Знаете ли, че фабрично тонираните стъкла на превозни-

те средства ca проектирани за създаване на неприкосно-

веност, а не за слънчева защита?

Монтирането на прозрачно фолио за прозорци LLumar® 

AIR може да доведе до значително подобряване на ефек-

тивността на стъклото срещу слънчевите лъчи, като по-

мага да запазите комфорта си, както и на вашите пътници, 

и блокирате повече от 99% от вредните UV лъчи.*

Същите UV лъчи, които могат да предизвикат появата на 

бръчки по кожата ви, могат да доведат до избледняване 

и напукване на тапицерията на колата ви. Защитете ин-

вестицията си срещу вредните UV лъчи, които проникват 

през обикновеното стъкло на прозорците – включително 

фабрично тонираните стъкла.   

Възползвайте се 
максимално от вашите стъкла

Прозрачното фолио за прозорци LLumar® AIR е високо-

ефективно керамично фолио, което абсорбира инфра-

червената топлина за да създаде едно по-прохладно и 

по-комфортно пътуване. Това е разлика, която можете да 

почувствате с фолио, което едва забелязвате.   

Технически 
характеристики

LLumar  
AIR 75

LLumar  
AIR 80

LLumar  
AIR 90

% Пропускливост на 
видима светлина 77 77 84

% Общо отхвърляне на 
слънчевата енергия 35 43 30

% Отхвърляне на ИЧ 
енергия (IRER) 1 44 60 40

% Селективно 
отхвърляне на ИЧ 

светлина (SIRR) 2
62 86 57

% Ултравиолетова 
защита

(дължини на вълната 300-380nm)
>99 >99 >99

% Отражение на 
видимата светлина

(екстериор)
8 9 9

Защита от слънцето за вашата
кола и пътниците вътре

Безопасното шофиране включва ограничаване на 

излагането на вредни ултравиолетови лъчи, когато сте 

на път. Знаете ли, че шофьорската част на тялото ви е 

по-изложена на риск от излагане на увреждащи UV лъчи, 

които ускоряват процеса на стареене и могат да увеличат 

риска от рак на кожата? 

Фолиото за прозорци LLumar се 
препоръчва като част от цялостна 
програма за грижа за кожата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ЕФЕКТИВНОСТ

НA ТОНИРАНИТЕ

СТЪКЛА

1  IRER е по-пълно измерване на топлината, получена от слънчевата инфрачервена 
радиация (780-2500nm), включително погълната и повторно излъчена енергия. 

2  SIRR е измерване на слънчевата инфрачервена радиация (780-2500nm), която 
не се предава директно през стъкло. 

Данни, събрани с помощта на насоките на Националния съвет за оценка на 
фенестрацията (NFRC) и изчислени за едно стъкло, номинално ¼ инча (6 мм) 
прозрачно стъкло Отчетените стойности са взети от представителни продуктови 
проби и подлежат на нормални производствени отклонения. Действителната 
производителност ще варира в зависимост от редица фактори, включително 
вида и свойствата на стъклото. Вижте на LLumar.bg за технически подробности.  

Фолио AIR пропуска видимата светлина, 
като в същото време помага за блокиране  
на слънчевата топлина и вредните UV лъчи.


