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PRODUKTBLAD
Hammerglass Räcken

Hammerglass Räcken
Byte av gamla balkongfronter i plåt, kompakta 
träkonstruktioner och rangliga räcken mot Ham-
merglass innebär ett rejält ansiktslyft även för 
äldre fastigheter.

Splitter- och klätterfria lågviktlösningar med en 
kombinationen transparens och säkerhet. Upp-
fyller barnsäkerhetskravet om inga öppningar 
större än 100 mm.

Hammerglass-skivorna levereras normalt i klart 
eller opalt utförande, men kan beställas i olika 
färger vid större projekt. Klara Hammerglass-
skivor kan även kombineras med digitalt fyr-
färgstryck.

Användningsområden
Räckeslösningar för terrasser, balkonger, trappor etc  
inomhus/utomhus i såväl offentlig som privat miljö.  
Eliminerar risken för glaskross och splitterskador.

Produktbeskrivning
Klara, opala eller genomfärgade Hammerglass-skivor för 
räckeslösningar. Kan kombineras med digitalt 4-färgstryck. 
Foto lamineras då mellan två 6 mm Hammerglass-skivor och 
ligger därmed skyddat mot vandalism och solens UV-strål-
ning. Skivornas kanter förseglas för att hindra inträngning av 
vatten och föroreningar.

Splitterfritt, klätterfritt. Uppfyller barnsäkerhetskravet om 
inga öppningar större än 100 mm.

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.

Förslag till föreskrivande text
”Skivorna skall vara i 12 mm kemikalieresistent (skall tåla 
aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-
resistens, typ Hammerglass.” 

Lasermärkning
Samtliga Hammerglass-produkter 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
Färdiga lösningar för infästning och montage. Skivorna mått-
produceras efter att stolpsystem etc är färdigmonterat.

Vikt 1 mm Hammerglass: 1,2 kg/m2

Vikt 12 mm Hammerglass: 14,4 kg/m2

Skivtjocklek vid fotolaminering: 2 x 6 mm

Max skivstorlek för fotolaminering: 2000 x 2000 mm

Teknisk specifikation


