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Faktablad
Enkel

Hammerglass Enkel
Hammerglass Enkel är ett glas i enkelglasutförande i olika
tjocklekar för omglasning i beﬁntliga bågar/karmar i t.ex.
äldre kopplade bågar, K-märkta fastigheter m.m. Monteringen
innebär ingen åverkan på beﬁntlig arkitektur.

Användningsområden

Butiker, köpcenter, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc där man vill skydda sig
mot vandalisering eller inbrott.
Hammerglass Enkel används ofta som traﬁkdelare mellan körfält, som broräcke samt som bullerdämpare vid vägar och
järnvägar. Man kan ofta gå ner i tjocklek i förhållande till härdat glas vilket ytterligare sänker vikten på systemet (hälften
av glas). Kort leveranstid och extremt hård yta gör Hammerglass till ett populärt val både vid projektering och vid utbyte
av glas.

Produktbeskrivning
Vid enkelglasning eller i kopplade bågar bytes yttre eller inre rutan till Hammerglass Enkel.
Infästningar i beﬁntlig båge görs med specialinfästning och specialsilikon på grund av ytbeläggningen
på Hammerglass. Vi rekommenderar att hellimma glaset i falsen i beﬁntliga karmar/bågar för bästa hållfasthet.
Hammerglass är genom sin unika ytbehandling resistent mot kemikalier och de ﬂesta syraattacker. Innebär att grafﬁti
och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Glasmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10
eller 12 mm Hammerglass.
Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

Bruksegenskaper

Hammerglass Enkel är godkänt i upp till skyddsklass 3 (8 eller 10 mm beroende på fönsterstorlek).

Vägledning vid projektering

Hammerglass Enkel skyddar mot vandalisering och inbrott. Monteringen innebär ingen åverkan på beﬁntlig arkitektur.
Dessutom minskar bullret, då Hammerglass Tillägg ger en bullerdämpning med 30dB Rw. Slutligen kan märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet förbättras.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt speciﬁcerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i
branschen gällande byggarantivillkoren enligt AB 92.

Montering

Hammerglass Enkel monteras endast av certiﬁerade montörer för att garantera högsta kvalitet.
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