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PRODUKTBLAD
Hammerglass Prosjekt

Bruksområder
Skoler, leilighetkomplekser, kontorer etc. Passer også til 
boliger samt privat virksomhet med behov for innbruddsbe-
skyttelse for øket trygghet.

Produktbeskrivelse
Hammerglass Prosjekt produseres i alle isolerglassutførelser 
som finnes. Som andre og/eller tredje glass kan man velge 
fritt mellom floatglass, energiglass, herdet og laminert glass 
eller Hammerglass (f.eks i dører). Produksjonsmetoden gir 
full isolerglassgaranti.

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.

Beskyttelsesklasse og sertifikat
Hammerglass Projekt er godkjent i henhold til EN 356 opp til 
beskyttelsesklasse P7B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3).

Prosjektvinduer med Hammerglass

De fleste vindusprodusenter kan i dag tilby 
kostnadseffektive, energibesparende vindusløs-
ninger med Hammerglass som utvendig glass. 
Ut fra ønsket vindustype (som slår innover/
utover/faste vinduer) samt materialvalg (tre/
aluminium/PVC/stål) kan Hammerglass AS:s 
representanter opplyse om rett leverandør til rett 
prosjekt. Ta kontakt med oss for mer informa-
sjon.

Prosjektvinduer med Hammerglass leveres i 
isolerkassetter med 3 glass eller 2+1, samt til 
rammer i valgfrie RAL- og NCS-farger.

Veiledning ved prosjektering
Hammerglass kan med fordel benyttes som ytterglass. Som 
mellomglass/innvendig glass kan du velge fritt mellom alle 
glasstyper som eksisterer på markedet.

I 3-glasskonfigureringer oppnås U-verdier ned til 0,65 i 
isolerglasskassetten. Her kan Hammerglass også monteres 
som mellomglass. Aktuelle vindusprodusenter kan oppgi full-
stendige energibebesparelser på glassløsninger og vinduer.

På objekter som er utsatt for store og gjentatte angrep er 
det en risiko for at mellomglasset går i stykker selv med 
en Hammerglass-rute montert utvendig. Derfor anbefales 
2-glassløsninger for å ha muligheten til større avstand mel-
lom rutene.

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.

Karmdybde 
83 mm/100 mm

Vinduer som slår innover 
2+1

Vinduer som slår innover 
3-glass

Faste vinduer 
3-glass

Åpning Innover Innover - - -

Materiale ramme (innv/utv) Valgfritt Valgfritt - - -

Overflatebehandling/Farge Valgfritt Valgfritt Valgfritt

Glass HmG06 i ytterrammen 
Klasse P7B

HmG06-14-FE4-16-FE4 
Klasse P7B

HmG06-14-FE4-16-FE4 
Klasse P7B

Lydreduksjon (dB) Rw 41-48 Rw 35-39 Rw 33-46

U-verdi (W/m2K) 0,9-1,2 1,0-1,4 0,9-1,24

Bildeeksempel Bildeeksempel Bildeeksempel


