Méér stijl, stabiliteit
en effect.
3M™ Color Stable Automotive ruitenfolie:
• Gepatenteerde polyesterfolie met nano-carbon.
• Ziet er geweldig uit, uitzonderlijk stabiel van kleur.
• Leverbaar in varianten die 5 tot 50% donkerder zijn getint.
• Beschermt de inzittenden tegen onaangename hitte en schittering.
• Met zonnebeschermingsfactor van meer dan 1000.

3M™ Color Stable
Automotive ruitenfolie
De 3M Color Stable Serie
De 4 types Color Stable ruitenfolie (CS 5, CS 20, CS
35 en CS 50) kennen een gepatenteerde technologie
die in conventionele folie niet voorkomt. Terwijl de
meeste andere bedrijven die met folie werken hun
polyester van derden betrekken, fabriceert 3M het
zelf. Daarbij heeft 3M de technologie gepatenteerd
voor het fabriceren van een eigen polyester met nanocarbon. Dit revolutionaire en unieke proces maakt het
mogelijk om hitte maximaal te weren, zonder gebruik
te maken van een laagje metaal. Alle producten uit
deze reeks hebben een Duitse typegoedkeuring.
De voordelen op een rij:
•	Warmtewerend door tot 57% van de zonkracht te
weerkaatsen.
•	Niet gemetalliseerd: geen verstoring van de signalen
van mobiele telefoons, navigatie- of audiosystemen.
•	Superieure UV-bescherming doordat 99% van het
UV-licht wordt geblokkeerd.
•	Maximale kleurstabiliteit.
•	Gaat schittering tegen.
•	Wordt nooit paarsig.
Gemakkelijk aan te brengen door partners van 3M
De Color Stable 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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