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SÄKERHETSFILM
Säkerhetsfilmen förstärker glasets motstånd
vid olyckshändelse, inbrottsförsök eller
skadegörelse. Vid ett angrepp så kommer
säkerhetsfilmen att hålla ihop glaset och
reducera konsekvenserna av ett krossat glas.

Att försöka forcera ett fönster som är förstärkt med
säkerhetsfilm är mycket svårt och blir inte så enkelt
som förövaren hade tänkt sig. Filmerna finns både 
som helt transparent och med toning samt i olika 
tjocklekar beroende på vilket skydd man vill ha.  
Filmen monteras invändigt på glasen och förseglas 
med en speciell silikon för att få bästa motståndskraft.
Det finns även säkerhetsfilm som monteras utvändigt 
på glasen (även kallad Antigraffiti film) som skyddar 
glasen mot klotter, repor med mera.
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FÖRDELAR SÄKERHETSFILM

SKYDDAR MOT INBROTT
Ett glas förstärkt med säkerhetsfilm försvårar och 
fördröjer vid olyckshändelse, inbrottsförsök eller skade- 
görelse eftersom det tar betydligt längre tid att ta sig 
igenom. Man skyddar därmed material och ägodelar 
som kan förstöras eller behöva ersättas. En krossad 
ruta kan leda till flera dagars uppehåll i t.ex. försäljning 
och förstörda inventarier eller varor.

SKYDD MOT FLYGANDE GLASSPLITTER
Förstärkning av glasytorna med säkerhetsfilm
resulterar i en säkrare miljö. Verksamheten som  
bedrivs innanför rutan som krossas kommer att  
påverkas minimalt och kan i de flesta fall fortsätta 
som vanligt. Flygande glassplitter kan få förödande
konsekvenser t.ex. inom livsmedelsindustrin.

SKYDD MOT SKADOR
Olyckor händer lätt både i hemmet, på jobbet, i skolan, 
överallt där det finns glas. Skador efter glas och 
glassplitter är en av de farligaste skadorna för den 
mänskliga kroppen, eftersom det kan orsaka svåra 
eller rent av dödliga skador. Säkerhetsfilmen håller det 
krossade glaset på plats och förhindrar därmed 
mänskliga skador. 
 

SKYDD MOT ELD
När det börjar brinna går oförstärkt glas väldigt lätt 
sönder när det utsätts för extrem värme. Då kommer 
mer syre in och sätter fart på elden och förvärrar  
situationen. Säkerhetsfilm monterad på vanligt glas
gör att glaset tål mer och hjälper till att minimera 
brandskadorna.

Säkerhetsfilmerna finns i olika tjocklekar och säker-
hetsklasser beroende på vilket skydd man vill ha.  
Filmen består av polyester (PET) med eller utan  
metall. Metallen och limmet är av sådan liten mängd 
att filmerna klassas som brännbar plast. Filmen är 
självslocknande och har försumbar rökutveckling.

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra filmer och 
montage.

STOCKHOLM
08-20 66 00
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GÖTEBORG
031-711 39 00

MALMÖ
040-21 60 40

HELSINGBORG
042-16 50 10

JÖNKÖPING
036-18 45 00

KRISTIANSTAD
044-20 91 00

Solfilmsmontören är ett av de största företagen i södra Sverige på montering av solskyddsfilm  
och säkerhetsfilm på fastigheter. Det har vi blivit efter mer än 20 år i branschen.  

Med högsta kvalitet, professionella montörer och god service är vi företaget med de nöjdaste kunderna.
Kontakta oss gärna för rådgivning och en kostnadsfri offert.


