3M sikrings- og sikkerhedsfilm
Mange firmaer og organisationer tager i stigende grad flere og flere
sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Dette kan være lige fra
beskyttelse af inventar mod tyveri og vandalisme til at reducere
ødelæggelserne ved eventuelle terroraktioner.
En bygnings glasfacade kan ofte virke som den svageste del af
bygningen. 3M sikrings- og sikkerhedsfilm er en værdifuld faktor i
beskyttelsen af firmaets medarbejdere, inventar og vigtige papirer,
når det monteres på glasfacaden.
Vores store udvalg af sikrings- og sikkerhedsfilm giver høj grad af beskyttelse med indbrud,
vandalisme og flyvende glassplinter. Filmen hæfter nemt til indersiden af det eksisterende
vindue både på bygninger og offentlig transport. 3M sikrings- og sikkerhedsfilm styrker
glasset samtidig med, at glasset bliver mere modstandsdygtigt overfor brud.
Bombefilm
Bygninger der ligger i nærheden af potentielle terrormål, risikerer at blive beskadiget ved
angreb, der ikke er rettet specielt mod dem. Ødelæggelserne og omkostningerne deraf er
ofte mere omfattende end først antaget.
Tekniske installationer som airconditionanlæg, computere m.m. skal efterses for
glassplinter. Efter bomben i Manchester i 1996, blev 670 firmaer nødt til at flytte.
Eksplosioner kommer ikke kun fra terrorbomber, men
kan også stamme fra petrokemiske fabrikker.
Undersøgelser viser, at de fleste personskader i
forbindelse med disse kemiske eksplosioner stammer fra
skår og glas, der flyver gennem luften.
Når et vindues rammes af en eksplosion, knuses det i
tusindvis af livsfarlige glassplinter.
Undersøgelser viser, at flyvende glassplinter er årsagen
til 90% af alle skader i forbindelse med
bombesprængninger. Det gælder både personskader og skader på inventar m.m.
Glassplinterne flyver op til 40 m i sekundet. 3M sikrings- og sikkerhedsfilm hindrer ikke
glasset i at knuse, men det hindrer glasset i at spredes, samtidig med, at filmen giver
følgende fordele:
•
•
•
•

Minimerer skaderne på personer, udstyr og inventar
Reducerer tidsforbruget og derved omkostningerne ved oprydning
Indbygget UV-barriere, der forsinker falmning og reducerer varmen
Kræver ingen vedligeholdelse

Ultraflex™ systemet
Når 3M Scotchshield™ Ultra sikrings- og sikkerhedsfilm monteres
på ruden, kan filmen kantforsegles med Dow Corning® 995
silikone.

Dette giver en større elasticitet i glasset, der forbliver i et stykke, hvis det får slag/stød.
Har du råd til at lade være?
Udover at minimere skaderne på udstyr og inventar fra flyvende glas, reducerer 3M
Scotchshield™ sikrings- og sikkerhedsfilm også tidsforbruget og derved omkostningerne ved
oprydning.
Sikkerhed
Det er blevet meget populært at bruge trådløst netværk over alt.
Imidlertid er det muligt at downloade denne information via
radiofrekvenser fra en position udenfor virksomheden.
3M Scotchtint™ Amber film kan anvendes til at reducere effekten af
Electro-Magnetic Interference (EMI) fra mobiltelefoner og radarer i
områder, hvor der arbejdes med pc og hospitalsudstyr.

”Privacy”
3M Scotchshield™ Ultra sikringsfilm kan kombineres med
metalcoatings for at reducere varmeindfald, genskin, falmning
og giver en synlig sikkerhed ved at hindre indkig.
Filmen bevarer dagslyset på kontoret og kan fremstå opauqe
døgnet rundt indefra som udefra, eller være reflekterende
udefra kun i løbet af dagtimerne.
Filmen giver en synlig sikkerhed ved at hindre uønsket indkig.

Beskyt dig mod indbrud og hærværk og undgå derved SKÅR i glæden
3M Scotchshield™ sikkerhedsfilm er en klar og meget kraftig
polyesterfilm, som monteres indvendigt på glasset, men det er stadig
muligt at se uhindret igennem.
Filmen besværliggør indtrængning og fastholder glasset til
filmen, hvis det knuses.
De fleste indbrud tager under 30 sekunder, og ved at sinke
indbrudstyven, øges chancen for at indbruddet bliver opdaget eller
endnu bedre bliver stoppet.
3M Scotchshield™ Ultra sikringsfilm kan kombineres med en reflekterende envejs privacy
coating til at undgå uønsket indkig.

Anti graffiti beskyttelsesfilm
Disse film er designet til både indendørs og udendørs
beskyttelse. Filmen beskytter overfladen mod graffiti og
ridser m.m.

Filmen ligger som en klar beskyttelsesfilm på ruden og er ofte hurtigere og billigere at
udskifte i forhold til at skulle reparere eller udskifte ruden.
Dette reducerer tidsforbruget og omkostninger ved reparationen. Filmen anvendes indenfor
detail- og transportsektoren og har yderligere den fordel, at filmen reducerer falmning på
varer og inventar.
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