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Produktblad
Hammerglass Ballistisk Beskyttelse BR6NS

Hammerglass BR6NS
En kraftig skuddhemmende lettvektsløsning 
i beskyttelsesklasse BR6-NS (No Splinter), 
der laminerte glassruter kombineres med en 
Hammerglass-rute for å oppnå lavest mulig vekt 
og minst mulig tykkelse. Den innvendige ruten i 
Hammerglass hindrer at fragmenter og splinter 
kommer inn i rommet.

For å oppnå BR6-NS har enheten stått imot 
3 skudd fra 10 meters avstand med et høyhas-
tighetsvåpen (7,62x51 mm, 830 m/s).

I tillegg til Hammerglass BR6-NS tilbyr vi til og 
med komplette skuddhemmende løsninger med 
forsterkede stålsystemer for vinduer og dører. 
Disse stålsystemene, som er sertifisert i beskyt-
telsesklasse FB4 i henhold til EN 1522, gir en 
fullstendig beskyttelse mot ballistiske angrep.

Bruksområder
Ambassader, myndigheter, militære anlegg, banker, gullsme-
der og annen butikkvirksomhet, hoteller, private boliger etc. 
med et høyt trusselbilde.

Produktbeskrivelse
Hammerglass BR6NS er et avansert ballistisk beskyttelses-
glass i nest høyeste klasse. Enheten består av flere lag lami-
nerte glass, med Hammerglass som den innerste laminerte 
ruten, for å hindre at fragmenter eller splinter trenger inn i 
rommet under skyting.

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.

Teknisk spesifikasjon

Beskyttelsesklasse BR6-NS (7,62x51 mm)

Tykkelse 39 mm

Vekt 90 kg/m2

Innvendig rute Hammerglass

Splinter/Fragmenter Ingen spredning av splinter eller 
fragmenter

Beskyttelsesklasse og sertifikat
Hammerglass BR6NS er testet og sertifisert av Beschussamt 
Ulm i Tyskland i henhold til EN 1063 BR6-NS. 
Hammerglass er også sertifisert i henhold til den britiske 
politistandarden ”Secured by Design”.

Forslag til regulatorisk tekst
”Den skuddhemmende glassenheten skal være av typen 
Hammerglass BR6NS”

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
1 års garanti mot delaminering. Garantitiden på alt annet 
materiale og montering følger bransjens gjeldende bygge-
garantibetingelser.

Montering
Hammerglass Ballistisk Beskyttelse monteres kun av sertifi-
serte montører for å garantere høyeste kvalitet.


