
Heldere meerlagige folie.  
Maak van uw auto een  
mooie plek in de schaduw.

3M™ Crystalline Automotive ruitenfolie:
•	 Nanotechnologie	met	meerdere	lagen	filtreert	selectief	het	lichtspectrum.	

• Optimale doorgifte van het zichtbare licht en sterk hittewerend.

• Beschermt de inzittenden tegen onaangename hitte en schittering.

• Met zonnebeschermingsfactor van meer dan 1700.

• De airco hoeft minder vaak aan, waardoor brandstofbesparend.



3M™ Crystalline  
Automotive ruitenfolie

De 3M Crystalline Serie
Deze gepatenteerde optische folie, zonder metalen, 
gebaseerd op nanotechnologie, bestaat uit meer dan  
200 lagen. Desondanks is het materiaal zelfs nog dunner 
dan een enkel velletje Post-It® Note. Het is dan ook deze 
technologie die verklaart hoe het kan dat een nagenoeg 
transparante folie meer hitte kan weren dan veel materiaal 
dat een stuk donkerder is. De folie laat veel van het 
zichtbare licht door terwijl het weinig terugkaatst, 
waardoor de opwarmende werking sterk wordt 
verminderd. UVA- en UVB-stralen, een belangrijke 
oorzaak van verkleuring of een verbrande huid, worden 
over vrijwel de gehele bandbreedte door deze folie 
tegengehouden. Alle producten uit deze reeks hebben 
een Duitse typegoedkeuring.

De voordelen op een rij:
•  Warmtewerend door tot 60% van de zonkracht te 

weerkaatsen. 
•  Houdt tot 97% van de infraroodstraling tegen.
•  Geen verstoring van de signalen van mobiele 

telefoons, navigatie- of audiosystemen. 
•  Superieure UV-bescherming doordat 99,9% van het 

UV-licht wordt geblokkeerd.
•  De auto blijft uiterlijk volledig origineel.
•  Verbetert het zicht bij duisternis. 

Gemakkelijk aan te brengen door partners van 3M
De Crystalline serie is bedoeld om aan de binnenzijde 
van de autoruiten te worden gebruikt. De folie moet 
professioneel worden aangebracht door vakbekwame, 
goed opgeleide en door 3M erkende specialisten. De 
ruiten zijn na 24 uur klaar voor normaal gebruik.

Gemakkelijk schoon te maken
Autoruitenfolie mag 14 dagen na aanbrenging worden 
schoongemaakt met normale reinigingsmiddelen 
voor autoruiten, of in elk geval een middel zonder 
schurende bestanddelen. Gebruik geen ruwe sponzen, 
doeken of borstels. Het gebruik van synthetische 
sponzen, zachte doeken of een rubberen trekker wordt 
aanbevolen. 
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