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PRODUKTBLAD
Hammerglass Ramspegel

Hammerglass Ramspegel
Okrossbara speglar i Hammerglass minskar 
kostnaderna för skadegörelse samt ökar den 
personliga säkerheten i de miljöer där de  
monteras. Graffiti och klotter kan tas bort med 
lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

• Hammerglass - 300 ggr starkare än glas.

• Reptålig kemikalieresistent spegelyta.

• Smart brytsäker ram med fasade kanter,
tillverkad i Formica kompakt-/högtrycks- 
laminat.

• Ramspegel standard är vit och har måtten
(mm) B380 x H600 x D21. Kan även
tillverkas i storlek enligt önskemål.

På begäran kan spegelramen erbjudas i flera 
olika laminat, t ex björk, ask eller valnöt.

Användningsområden
Offentliga toaletter, omklädningsrum, idrottsanläggningar, 
hissar, fängelser, psykiatrisk vård och andra krävande 
miljöer där skydd önskas mot vandalisering eller glaskross 
samt i våtutrymmen där materialrörelse måste begränsas.

Produktbeskrivning
Ramens form gör att den smiter an mot väggytan. Den 
fasade kanten är mycket svår att greppa, vilket förhindrar att 
den bryts loss eller att något kan fästas runt den. Ramens 
konstruktion tillåter även att spegelglaset kan bytas, vilket 
inte är fallet om spegelglaset limmas direkt mot vägg.

Själva spegelglaset väger 1,2 kg/m2 per mm tjocklek, vilket 
motsvarar halva vikten av vanligt glas. Vikt för ram tillkom-
mer. Ett 6 mm spegelglas väger 7,2 kg/m2.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot 
de flesta kemikalier och 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
”Spegelkonstruktion skall vara av typ Hammerglass Ram-
spegel, med fasade kanter. Spegelglas skall vara av typ 
Hammerglass, vilket är försett med en glashinneliknande 
nanobehandlad yta. Ram skall vara av brytsäkert kompakt/
högtryckslaminat, typ Formica. Fastsättning görs med 
genomgående skruv. Vid montage med limning eller silikon 
kontakta Hammerglass AB.”

Garanti
Garantitiden på Hammerglass spegelglas är 2 år. Garantin 
omfattar åldersrelaterad missfärgning av själva glaset, 
sprickbildning eller bräckage. Garantitid på övrigt material 
och montage följer de i branschen gällande byggarantivillko-
ren enligt ABM07.


