
Ultra Safety raamfolie. 
Maak van uw ramen een fort 
met behoud van uitzicht. 

3M™ Scotchshield™ raamfolie:
•  Beschermt bij inslag tegen rondvliegend of gebroken glas.

•  Meerlaagse technologie die explosieschade beperkt.

•  Folie met unieke scheursterkte.

•  Nagenoeg onzichtbaar dankzij een revolutionaire samenstelling.

•  Superieure bescherming tegen geweld of bij rellen.

•  Heldere folie die 99,9% van de UV-straling blokkeert
om verkleuring van het interieur te verminderen.



3M™ Scotchshield™ raamfolie 
Ultra S600 en S800

De Ultra S600 en Ultra S800 zijn ontworpen voor 
gebruik aan de binnenzijde van een raam. De folies 
zijn samengesteld uit meerdere lagen, waarbij 1 laag 
bestaat uit: een doorzichtige en weerbestendige laag 
van polyester, een krasbestendige coating en een 
sterk hechtmiddel op acrylbasis. Scotchshield Ultra 
S600 en Ultra S800 zijn gecertificeerd als schok
bestendig conform EN 12600. Beide folies zijn ook 
vlamwerend volgens brandweerklasse A, conform 
ASTM E84.

Ultra S800 heeft daarnaast een test ondergaan 
conform EN 356 (inbraakwerend met vallende 
kogel) en is geclassificeerd als P1A op 6 mm dik 
floatglas. 

De voordelen op een rij:
•  De enige met deze scheursterkte (“Graves tear”).
•  Vergroot de inslagbestendigheid van het

beglazingsysteem.
•  Doeltreffende bescherming tegen letsel of

schade veroorzaakt door glassplinters.
•  De splinters worden bij elkaar gehouden

als het glas breekt.
•  Beperkt de schade bij explosies.
•  Superieure bescherming tegen inbraak met geweld,

bij rellen en andere harde confrontaties.
•  Gecertificeerd conform EN 12600 en EN 356.
•  Krasbestendig.

Maximaal comfort
• Duidelijke reductie van UVA en UVBstralen.
• Verkleuringen teruggebracht tot een minimum.

Gemakkelijk aan te brengen
Scotchshield Ultra S600 en S800 zijn vanwege hun 
unieke structuur met superdunne laagjes aanzienlijk 
dunner en buigzamer dan andere folies met een 
vergelijkbare scheurweerstand. Dat is de reden 
waarom deze folies zoveel gemakkelijker en sneller  
zijn aan te brengen. 

Gemakkelijk schoon te houden 
De raamfolie van 3M mag 30 dagen na aanbrenging 
worden schoongemaakt met normale glasreinigers 
zonder schuurmiddel. Gebruik geen ruwe sponzen, 
doeken of borstels. Het gebruik van synthetische 
sponzen, zachte doeken of een rubberen trekker 
wordt aanbevolen. 
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