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PRODUKTBLAD
Hammerglass Rekkverk

Hammerglass Rekkverk
Utskifte av gamle balkongfronter av plater, kom-
pakte trekonstruksjoner og ustødige rekkverk 
med Hammerglass gir et virkelig ansiktsløft selv 
på eldre boliger.

Splinter- og klatrefrie lavvektsløsninger med en 
kombinasjonen av transparens og sikkerhet. 
Oppfyller kravet til barnesikkerhet der ingen 
åpninger er større enn 100 mm.

Hammerglass leveres vanligvis som klare eller 
opalhvite plater, men kan og gjennomfarges for 
større prosjekter. Klare Hammerglass-plater kan 
kombineres med digitalt 4-farvetrykk.

Bruksområder
Rekkeverksløsninger for terrasser, balkonger, trapper etc 
som passer like bra i offentlige bygninger som i eneboliger. 
Eliminerer risikon for knust glass og splinterskader.

Produktbeskrivelse
Klare, opale eller gjennomfargede Hammerglass-plater for 
rekkverksløsninger. Kan brukes i kombinasjon med digitalt 
4-farvetrykk Ved trykking av motiv plasseres trykket mellom 
to 6 mm Hammerglass-plater som etterpå lamineres. Trykket 
ligger dermed helt beskyttet mot mekanisk påvirkning.

Splinter- og klatrefrie lavvektsløsninger som oppfyller kravet 
til barnesikkerhet der ingen åpninger er større enn 100 mm.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate re-
sistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og 
tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner.

Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventu-
ell brann.

Forslag til regulatorisk tekst
”Platene skal være i kjemikalieresistent (skal tåle aceton), 
hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% UV-motstand, 
type Hammerglass.”

Lasermerking
Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og 
produksjonsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for våre 
kunder, og gir sporbarhet for vår interne kvalitetssikring 
samt sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Garanti
Garantitiden på Hammerglass er 10 år. Garantitiden på alt 
annet materiale og montering følger bransjens gjeldende 
byggegarantibetingelser.

Montering
Ferdige løsninger for innfesting og montering. Platene produ-
seres etter mål etter at stålskjelett osv. er ferdigmontert.

Vekt 1 mm Hammerglass: 1,2 kg/m2

Vekt 12 mm Hammerglass: 14,4 kg/m2

Hammerglass-dimensjon ved fotolaminering: 2 x 6 mm

Max platetykkelse fotolaminering: 2000 x 2000 mm

Teknisk spesifikasjon


