
Ÿ Várias espessuras

Ÿ Suporte em poliéster (PET) com 30µ de espessura

Ÿ Acabamento Brilhante

Ÿ Várias cores

Película Protecção e Segurança de Edifício

Reflect Film
Película em poliéster

Adesivo acrílico de adesão permanente

Para aplicação exterior ou interior em vidros de edifícios

Protecção raios UV



Cores  

BSOR20i2 BSOR35i2 BSOR50i2 BSOR15x2

Película Protecção e Segurança de Edifício

Reflect Film

BSOR35x2 BSOB20i2 BSOB20x2BSOAT40i2

BSOR20i2
Película em poliéster metalizado, para protecção e privacidade do 
interior de edifícios. Aplicação interior. Espessura de 40 microns.    
  
Durabilidade
10 anos

BSOR35i2
Película em poliéster na cor prata metalizado com 
espessura de 40 microns. Aplicação no interior.    

Durabilidade
10 anos

BSOR50X2



BSOR50i2
Película metalizada com espessura de 40

microns para protecção de vidros em edifícios. 
Permite a visualização a partir do seu espaço 

interior. Protecção dos raios UV. Aplicação interior. 

Durabilidade
10 anos

BSOAT40i2
Película em poliéster de protecção solar, aplicada em vidros 

no interior dos edifícios. O índice de reflectividade da película 
aumenta ou diminui em função da intensidade da luz.  

Durabilidade
15 anos

BSOR15x2
Película em poliéster com adesivo transparente e espessura de 50 microns.

Reflecte a imagem em espelho prata do lado de fora. Aplicação exterior.  

Durabilidade
10 anos

BSOR35x2
Película em poliéster metalizado com 50 microns de espessura. Solução eficaz 

no combate a grande amplitudes térmicas causadas pela luz solar. Aplicação exterior.   

Durabilidade
3 anos

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt
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BSOB20i2
Película em poliéster com adesivo transparente e espessura de 
50 microns, para protecção e privacidade do espaço interior de 
edifícios. Protecção raios UV e riscos. Aplicação interior.  

Durabilidade
10 anos

BSOB20x2
Película em poliéster metalizado com 50 microns de 
espessura. Solução eficaz no combate a grande amplitudes 
térmicas causadas pela luz solar. Aplicação exterior.   

Durabilidade
3 anos

BSOR50X2
Película em poliéster metalizado com 75 microns de 

espessura. Boa visibilidade e excelente protecção 
solar. Aplicação interior.   

Durabilidade
8 anos

Dimensões
Comprimento: 30,5m

Largura: 1520mm


