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PRODUKTBLAD
Hammerglass Rammespeil

Hammerglass Rammespeil
Uknuselige speil i Hammerglass reduserer 
kostnadene for skader samt øker den personlige 
sikkerheten på stedene der de monteres. Graf-
fiti og tagging kan fjernes med løsemiddel eller 
graffitifjerner.

• Hammerglass - 300 ganger sterkere enn
glass.

• Ripefast kjemikaliebestandig speiloverflate.

• Smart bruddsikker ramme med fasede
kanter, lagd av Formica kompaktlaminat/
høytrykkslaminat.

• Rammespeil standard er hvit og har målene
BxHxD 380x600x21 mm. Kan også lages i
størrelse etter ønske.

På forespørsel kan speilrammen tilbys i flere 
forskjellige laminater, for eksempel bjørk, ask 
eller valnøtt.

Bruksområder
Offentlige toaletter, omkledningsrom, idrettsanlegg, heiser, 
fengsler, helseforetak i psykisk helsevern og andre krevende 
miljøer hvor beskyttelse mot hærverk eller glassknusing er 
ønskelig, samt i våte områder der materialbevegelse må 
begrenses.

Produktbeskrivelse
Rammens form gjør at den ligger an mot veggoverflaten. Den 
fasede kanten er svært vanskelig å gripe, noe som hindrer 
at speilet brytes løs eller at noe kan festes rundt den. Ram-
mens konstruksjon tillater også at speilglasset kan byttes 
ut, noe som ikke er tilfelle dersom speilglasset limes rett på 
vegg.

Speilglassets vekt 1,2 kg/m2 per mm tykkelse som tilsvarer 
halve vekten av vanlig glass. Rammens vekt kommer i til-
legg. Et 6 mm speil veier 7,2 kg/m2.

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
”Speilkonstruksjonen skal være av typen Hammerglass 
Ramspegel, med fasede kanter. Speilglass skal være av ty-
pen Hammerglass som er forsynt med en glasshinnelignen-
de nanobehandlet overflate. Rammen skal være av brudd-
sikker kompaktlaminat/høytrykkslaminat, type Formica. 
Montering gjøres med en gjennomgående skrue. Ta kontakt 
med Hammerglass AS før montering med lim eller silikon.”

Garanti
Garantitiden på Hammerglass speilglass er 2 år. Garantien 
omfatter aldersrelatert misfarging av selve glasset, dannelse 
av sprekker eller brudd. Garantitiden på alt annet materiale 
og montering følger bransjens gjeldende byggegaranti- 
betingelser.


