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Bruxsafol Silver 15 Dark 
Fișă tehnică 

 
Folie de protecție solară de culoare argintiu închis, cu efect de oglindă pe partea 

iluminată. 

Datorită efectului de oglindă, această folie conferă și un plus de intimitate spațiilor pe 

timpul zilei, fără însă a împiedica vizibilitatea din interior spre exterior. 

Efectele benefice ale soarelui asupra incintelor locuite (economia de energie, lumina 

naturală) sunt micșorate de reversul acestora: radiația calorică excesivă în timpul verii, cu 

costuri mărite de climatizare, deteriorările produse de razele ultraviolete etc. 

Foliile de protecție solară Bruxsafol oferă soluții pentru toate aceste probleme. 

 

Aplicarea foliilor Bruxsafol: 

- Bruxsafol 15 Dark se aplică doar pe fâșia de sticlă din partea de interior a 

geamului. 

- Poate fi aplicată atât pe geamurile vechi, care au o singură fâșie de sticlă, cât și 

pe geamurile fabricate printr-o tehnologie mai nouă, care pot avea două sau chiar 

trei fâșii de sticlă. 

- Pentru a evita producerea de tensiuni termice, nu este recomandată aplicarea 

acestei folii pe suprafețele de sticlă care sunt deja tratate împotriva căldurii. 

 

Dimensiuni: 

• Lățime: 1524 mm 

• Lungime: 30.48 m 
 

Informații tehnice 

• Transmisie solara totala 14% 

• Absorbtie solara totala 31% 

• Reflectie solara totala 55% 

• Transmisie UV (300-380nm) 1% 

• Coeficient de umbrire 0,25 

• Transmisie lumina vizibila 17% 

• Absorbtie lumina vizibila 27% 

• Reflectie lumina vizibila 56% 

• Radiatie totala redusa in sticla 80% 
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