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BOLETIM TÉCNICO REFLECTION
A ASWF oferece uma ampla opção de películas que rejeitam o calor e bloqueiam 
praticamente todos os raios infravermelhos e ultravioleta prejudiciais à saúde.

A série Reflection prateada de alta performance contém metais em sua composição que 
produzem um efeito espelhado brilhante, criando um ambiente moderno, confortável e 
privativo. Para problemas de calor e luz solar, a série Reflection apresenta um alívio extremo.
      
BENEFÍCIOS
•  Qualidade superior a films profissionais convencionais;
•  Redução do desconforto visual;
•  Aumento do conforto através da redução do calor excessivo;
•  Tecnologia ASWF que garante maior estabilidade de cor;
•  Aumento da privacidade;
•  Colabora na conservação de móveis e objetos;
•  Bloqueia 99% dos raios ultravioleta.
•  Redução de custos com ar condicionado, mantém o ambiente mais agradável;
•  Garantia de 10 anos para aplicação na vertical e 07 anos na horizontal;
•  CERTIFICAÇÃO NFRC.

MANUTENÇÃO
A 1º limpeza deve ser realizada após 30 dias da data de instalação. Limpezas periódicas são 
recomendadas para manter as propriedades de resistência do material. Utilizar, de 
preferência, água e sabão neutro. O uso de qualquer produto químico pode alterar a 
performance do material. Nunca limpar os vidros quando a incidência de sol estiver no 
mesmo. Se possível, limpa-lo na parte da manhã ou no final do dia para evitar dados a 
camada resistente a abrasão.

R5WF DISTRIBUIÇÃO
PELÍCULAS BRASIL

ATUALIZADO JANEIRO 2019

PORTAL DO
APLICADOR
portal.r5wf.com.br

Importante: todos os materiais 

testados foram aplicados em 1/4 de 

superfície transparente de acordo 

com os testes padrão da indústria. O 

propósito pretendido dos dados 

fornecidos é apenas para fins de 

comparação.
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