
PROFILON P3A, saldırganlar ve  yüksek patlama 
direnci açısından garanti edilmiştir.

Piyasadaki diğer güvenlik �lmleri, daha yüksek bir 
direnç gösteremez. Dış patlamaya karşı koruma 
özelliklerine sahip güvenlik �lmi, kırılma, vandalizm 
ve ateşli saldırılara karşı optimum koruma sağlar.

Film DIN EN 356'ya göre P3A sınıfına sahiptir ve 
ayrıca yangın yayılımını azaltıcı özelliklere sahiptir.

P3A, Almanya'nın tek güvenlik �lmi üreticisi 
tarafından hazırlandı. "Made in Germany" 
garantisi altındadır.

PROFILON® P3A çok katlı güvenlik �lmi sertleştirilmiş, 
lamine edilmiş veya ısı ile güçlendirilmiş camdan 
yapılmış olsun olmasın, düz bir yüzeye sahip tüm 
cam panellere sonradan takılabilir. Dahası, iç 
kısmında entegre olan bir UV �ltresi camı ultraviyole 
ışınlardan korur. Bu, galerilerde veya vitrinlerin 
arkasında erken eskime veya reklam a�şlerinin 
solmasını engeller. Çizilmeye karşı oldukça 
dayanıklıdır ve bu nedenle uzun ömürlüdür. 

Filmin özel sertleştirilmiş yüzeyi, geleneksel 
temizleme malzemeleri kullanılarak kolaylıkla 
temizlenebilir.

PROFILON ®  P3A Özellikleri:

 Atılan nesnelere karşı çok dirençli
 Patlamaya karşı dayanıklı
 Tekme,yumruk ve saldırı için güçlü caydırıcılık
 Camı parçalansada bir arada tutar
 Yangın yayılımını azaltır (dumanlar oluşmaz)
 UV ışınlarını engeller

Uygulama Alanları:

 Kamu yönetimi binaları
 O�sler
 Giriş alanları
 Üretim tesisleri
 Endüstriyel fabrikalar
 Sunucu odaları
 Konferans alanları
 Sergi ve müzeler

Dünyanın En Dirençli
 Güvenlik Filmi

 
“Made in Germany”

PROFILON ®   
P3A 

Bu sayfadaki bilgiler, uzun süreli pratik deneyimlere dayanmaktadır ve 
mevcut bilgi ve teknoloji durumuna dayanmaktadır. 

Yeni bir haber yayımlanmasından sonra, önceki veriler geçerliliğini kaybeder. 
Münster, Ağustos 2016

 



Direnç Sınıfı Derecelendirmeleri
PROFILON P3A, 555μm toplam kalınlığa sahip çok tabakalı 
laminat yapıdadır. 
Aşağıdaki direnç sını�arı belgelenmiştir:

 P3A, DIN EN 356 A standartlarına göre

 Yangın yayılımını azaltır

Cizilmeye Karşı Direnç
Kaplama yapılan yüzey, en zorlu koşullardaki çizilme direncine 
dayanıklılık sağlar. Uygulanan yüzey, standart cam temizleme 
maddeleri ile rahatlıkla temizlenebilir.

UV Koruma  
İç kısmında entegre olan bir UV �ltresi camı ultraviyole 
ışınlardan korur. Bu tüm cam yüzeylerin arka kısımlarında 
bulunan tüm eşyaların ve mobilyaların daha uzun ömürlü 
olmasını sağlar.

Uygulama
GMC Film bayilerinde gerçekleştireceğiniz tüm uygulama hizmetleri, 
profesyonel eğitimini tamamlamış master teknisyenler tarafından 
titizlikle uygulanır.

Teknik Bilgiler

Direnç Sınıfı P3A, DIN EN 356 A 

Kalınlık 555 μ

Renk/Geçirgenlik Saydam

Işık Geçirgenliği 83 %

UV absorption > 99 % (300 – 380  nm)

Yapışkanlık Akrilat Bazında

Uygulanabilirlik Standart ve lamine camlar

Sertlik Sertleştirilmiş DURITAL sr yüzeyi;
abrader testinde ışık 
yayılımının % 2,5 artması.
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