
Beltéri vs. Kültéri

A besugárzott energia három részre oszlik, visszatükrözött energia, áteresztett energia és elnyelt energia.  Az elnyelt energia mennyi-
séget az üvegszerkezet kisugározza a környezetbe. Az elnyelt energiának nagyon fontos szerepe van az épület üvegfólia hatékonysá-
gának a megítélésében.
Egyrétegű üvegrendszer esetén egyszerű a helyzet, azonos külső és belső hőmérséklet esetén 50-50% arányban sugározza ki az energiát 
az üvegszerkezet befelé és kifelé. Egy napjainkra teljesen általános, kétrétegű low-e üveg (fémgőzölt üveg a téli hő veszteség csökkentésé-
nek céljából) esetén azonban már teljesen más a helyzet. Ezeknél az üvegeknél az energia kisugárzást gátolja az üvegtáblán lévő low-e 
bevonat, valamint tovább csökkenti az üvegtáblák közötti légrés. Ennek következtében a befelé történő hő leadás cca. 80%, míg kifelé 
20%. Amennyiben kültéri fóliát telepítünk, úgy ezek a számok megfordulnak és ez által a választott fólia sokkal hatékonyabb lesz.
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KÉTRÉTEGŰ LOW-E ÜVEG BELTÉRI VS KÜLTÉRI EZÜST 35-ÖS FÓLIÁVAL

SkyFol SI35, tükrös ezüst beltéri fólia, kétré-
tegű low-e üvegre telepítve a teljes visszavert 
Napenergia 55%.

SkyFol XT33S, tükrös ezüst kültéri fólia, kétré-
tegű low-e üvegre telepítve a teljes visszavert 
Napenergia 78%.

Teljes Visszavert 
Napenergia 55% 78%



KÉTRÉTEGŰ LOW-E ÜVEG BELTÉRI NEUTRÁLIS VS. KÜLTÉRI NEUTRÁLIS 35-ÖS FÓLIÁVAL

SkyFol DR35, neutrális beltéri fólia, 
kétrétegű low-e üvegre telepítve a teljes 
visszavert Napenergia 38%.

SkyFol XT36DR, neutrális kültéri fólia, 
kétrétegű low-e üvegre telepítve a teljes 
visszavert Napenergia 74%.
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Napenergia

38% 74%

A fentiekből jól látszik, hogy mekkora különbségek lehetnek az egyes fóliák technikai paraméterei között, amikor fejlett üveg-
rendszerre kerülnek. Sajnos nagyon sok forgalmazó és telepítő egyrétegű üvegen mért adatok alapján ajánl ki egy-egy üvegfóliát, 
ez komoly szakmai hiba. Vannak persze egyéb szempontok is, melyeket figyelembe kell sok esetben venni, pl. minél alacsonyabb 
tükröződést szeretne az ügyfél, vagy minél kevesebb látható fény szűrést. Mint valamennyi dolog az életünkben, a kültéri és beltéri 
fóliák is rendelkeznek előnyökkel és hátrányokkal. 
 

Beltéri Kültéri

Élettartam 15-20 év 5-7 év

Hővédelem
kétrétegű, hőszigetelő  

üvegszerkezeten jelentősen  
csökken a teljesítménye

kétrétegű, hőszigetelő üvegeken  
nő a teljesítménye

Telepíthetőség bármikor telepíthető csak megfelelő időjárási viszonyok között 
telepíthető

Telepítés minősége tisztábban telepíthető a pormentes telepítés nem  
megoldható

Élzárás
magas páratartalmú, ezüstöt vagy rezet 

tartalmazó fóliáknál  
szükséges, máskor nem

kötelező az élzárás minden típusnál
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Interior vs. Exterior


