
Saint-Gobain Solar Gard   Solutions®

Glass... The weakest
link in a blast

Glass / Impact Flying Debris Falling Glass Shards

Post-incident Rescue
& Cleanup

Heat Reduction

PROTECTION AGAINST



Armorcoat® AC 8 mil Clear Safety film
Improved impact resistance for exposed glazing
• Provides exceptional impact resistant capabilities and blast 
resistance.
• Meets the ISO Hazard rating and GSA standards.
• Maintains the natural appearance of your windows day or night.
• Absorbs 99% of UV Rays.

Armorcoat® AC 4 mil Clear Safety film
For internal partitions and facade glazing
• Keeps the glass from shattering in case of breakage.
• Upgrades existing glass to meet EN 12600 impact resistance 
standards.
• Provides additional protection against graffiti, and fading.
• Absorbs 99% of UV Rays.

Armorcoat® AC 8 mil Stainless Steel 35
Improved impact resistance + protection against heat
• Provides exceptional impact resistant capabilities and blast 
resistance.
• High heat rejection results in improved indoor comfort.
• Widely accepted solar-solution for buildings around the globe.
• Absorbs 99% of UV Rays.

Armorcoat® AC 14 mil Clear Safety film
Improved impact resistance & burglary resistance
• Protects against blast, impact and burglary.
• Classified P2A for Burglary resistance test according to DIN EN 
356.
• Absorbs 99% of UV Rays.

Along with our high quality window film range, at Saint-Gobain Solar Gard we 
selected a network of applicators to provide the highest quality standard at 
affordable prices. As an example supply and apply window film starts at 25 USD/m². 

When high quality meets affordability

Saint-Gobain Solar Gard
window film protection

In case of blast, did you know that …
Glass particles can travel at speeds of up to 250 km/h.
90 percent of injuries are caused by  glass, rather than the blast itself.



في حالة حدوث إنفجار، هل تعلم أن ...
يمكن أن تنتقل جزيئات الزجاج بسرعات تصل إلى ٢٥٠ كم / ساعة.

٩٠ في المائة من ا�صابات ناتجة عن الزجاج، وليس ا�نفجار نفسه.

أفالم حماية النوافذ
Saint-Gobain Solar Gard

عندما تجتمع الجودة العالية مع القدرة على
تحمل التكاليف

Armorcoat® AC 4 mil Clear Safety film
للفواصل الداخلية والواجهات

• يمنع الزجاج من التناسر في حالة الكسر.
.EN 12600 يقوم بتحسين الزجاج الموجود لتلبية معايير مقاومة الصدمات •

• يوفر حماية إضافية ضد الكتابة على الجدران والبهتان.
• يمتص ٪٩٩ من ا¢شعة فوق البنفسجية.

Armorcoat® AC 8 mil Clear Safety film 
للفواصل الداخلية والواجهات

• يوفر قدرات استثنائية لمقاومة الصدمات ومقاومة االنفجار.
.GSA للمخاطر ومعايير ISO يفي بتصنيف •

• يحافظ على المظهر الطبيعي لنوافذك ليًال أو نهار».
• يمتص ٪٩٩ من ا¢شعة فوق البنفسجية.

Armorcoat® AC 8 mil Stainless Steel 35 
 مقاومة محسنة للصدمات + حماية ضد الحرارة

• يوفر قدرات استثنائية لمقاومة الصدمات ومقاومة االنفجار.
• يعكس الحرارة التي تؤدي الى تحسين الراحة داخل المنزل.

• حلول الحماية من الطاقة الشمسية على نطاق واسع للمباني حول العالم.
• يمتص ٪٩٩ من ا¢شعة فوق البنفسجية.

Armorcoat® AC 14 mil Clear Safety film
 مقاومة محّسنة للصدمات ومقاومة للسطو

• يحمي من ا�نفجار والصدمات والسطو.
.DIN EN 356 الختبار مقاومة السطو وفًقا لـ P2A تصنيف •

• يمتص ٪٩٩ من ا¢شعة فوق البنفسجية.  

جنًبا إلى جنب مع مجموعة أفالم النوافذ عالية الجودة، في Saint-Gobain Solar Gard، اخترنا شبكة 
من التقنيين المؤهلين لتوفير أعلى معايير الجودة بأسعار معقولة. كمثال، يبدأ سعر توفير و تركيب 

الفيلم من ٢٥ USD / متر مربع.



www.solargard.com/us

Rising

SODAMCO S.A.L. (Factory)
Main Road, Hosrayel (Jbeil)
P.O. Box 65 Jbeil - Lebanon
T  +961 9 790 920/1/2/3
M +961 3 700 892/3
F   +961 9 790 924
weber.hosrayel-leb@saint-gobain.com

SODAMCO S.A.L. - Naher El Mot Warehouse
Main Str. Jdeideh, Roumieh Highway
Beirut - Lebanon
M  +961 70 258 393
weber.nahrelmot-leb@saint-gobain.com

Agent in lebanon  -  SODAMCO S.A.L


