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Hammerglass Add-On-F
Hammerglass Add-On-F används för invändig 
skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade 
bågar.

Hammerglass Add-On är ett komplett integrerat 
system av effektivt inbrottsskydd avsett för mon-
tage framför befintliga fönster. Hammerglass 
Add-On-F kan monteras på fasta och öppnings-
bara fönster samt på glas- och dörrpartier som 
inbrotts- och personskydd.

Hammerglass Add-On levereras i valfria RAL- och 
NCS-kulörer.

Användningsområden
Butiker, köpcenter, offentliga lokaler, industri, kontor, ben-
sinstationer, apotek, vårdcentraler etc där skydd önskas mot 
vandalisering eller inbrott.

Produktbeskrivning
Hammerglass Add-On, Profil F för invändig glasning, samt 
mellanglasning i kopplade bågar. Glasmaterialet utgörs av  
4,6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Den unika F-profilen 
är framtagen i kallvalsat stål (istället för lättforcerade alu-
miniumprofiler). Glasen hellimmas i falsen, samt monteras 
med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfast-
het.

Vid eventuellt brytförsök ger stålprofilen med sig endast 
vid själva brytpunkten. Effekten blir som vid öppnandet av 
en konservburk - ingen hävstångseffekt uppnås i godset, i 
bästa fall bänds bara en liten flik upp. En aluminiumprofil  
har som jämförelse högre styvhet och kan enklare brytas 
upp om ett verktyg pressas in under profilen.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot 
kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmuts-
ning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttag-
ningsmedel.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell 
brand.

Skyddsklass och certifikat
Hammerglass Enkel är enligt SS-EN 356 godkänt i upp till 
skyddsklass P8B (motsvarar Skyddsklass 3).

Vägledning vid projektering
Hammerglass Add-On, Profil F skyddar mot inbrott samt ger 
personskydd vid montage på insidan av befintlig båge. Mon-
taget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Profilen 
skyddar och förstärker befintliga träkarmar. Hammerglass 
Add-On ger en bullerdämpning med 30 dBRw. Slutligen kan 
märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet 
förbättras. Kontakta Hammerglass AB för DWG-filer.

Lasermärkning
Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och 
produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra 
kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet 
vid eventuella garantifrågor.

Garanti
Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade 
villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i 
branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

Montering
Hammerglass Add-On monteras endast av certifierade mon-
törer för att garantera högsta kvalitet.

PRODUKTBLAD
Hammerglass Add-On System F


