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PRODUKTBLAD
Hammerglass Enkel

Hammerglass Enkel
Hammerglass Enkel er et enkeltglass,  
300 ganger sterkere enn tilsvarende vanlig glass 
med samme tykkelse. Hammerglass Enkel bru-
kes til fornying i eksisterende rammer/karmer 
for eksempel i eldre koblede rammer, K-merke-
de leiligheter m m. 

Monteringen påvirker ikke eksisterende arki-
tektur. Lav vekt og høy beskyttelsesklasse gir 
mange muligheter for innglassing i eksisterende 
systemer.

Hammerglass Enkel gir øket beskyttelse mot 
hærverk og innbrudd. For øket sikkerhet.

Bruksområder
Butikker, kjøpesentre, offentlige lokaler, industri, kontorer, 
bensinstasjoner, apoteker, helsestasjoner etc. der det øn-
skes beskyttelse mot hærverk eller innbrudd.

Hammerglass Enkel brukes ofte som trafikkskille mellom 
kjørefelt, som brorekkverk samt støydemping mot veier og 
jernbane. Kort leveringstid og ekstremt hard overflate gjør 
Hammerglass til et populært valg både ved prosjektering og 
bytte av glass.

Produktbeskrivelse
Ved enkeltglass eller koblede rammer byttes den ytre eller 
indre ruten til Hammerglass Enkel. Montering i eksisterende 
rammer gjøres med spesialfeste og spesialsilikon tilpasset 
Hammerglass overflatesjikt. Vi anbefaler at glasset hellimes 
i falsen i eksisterende karmer/rammer for å oppnå den 
beste styrken.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate re-
sistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og 
tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner. 
Glassmaterialet består av 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 eller  
20 mm Hammerglass.

Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventu-
ell brann.

Beskyttelsesklasse og sertifikat
Hammerglass Enkel er godkjent i henhold til EN 356 opp til 
beskyttelsesklasse P8B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3).

Veiledning ved prosjektering
Hammerglass Enkel beskytter mot hærverk og innbrudd. 
Monteringen påvirker ikke eksisterende arkitektur.  
Hammerglass montert i Add-On-system gir en støydemping 
på 30 dBRw. Legg til slutt merke til at systemet sparer 
energi og at U-verdien forbedres.

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
Garantitiden på Hammerglass er 10 år i henhold til spesi-
fiserte betingelser. Garantitiden på alt annet materiale og 
montering følger bransjens gjeldende byggegaranti- 
betingelser.

Montering
Hammerglass Enkel monteres kun av sertifiserte montører 
for å garantere høyeste kvalitet.


