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Ota meihin yhteyttä!

Hammerglass Finland
Anton Salmi
Tel:  +358 (0) 50 325 6996
E-mail:   anton.salmi@hammerglass.fi



• Hammerglass AB -yhtiö perustettiin 2006 Båstadin kunnassa 

• Hammerglass® uniikki pintakäsittely mahdollistaa  
lämpölasin tuotannon 

• Toiminta muodostuu Kiinteistö, Infrastruktuuri ja Automotive 
liiketoiminnoista  

• Yhtiömme harjoittaa vientiä Pohjoismaihin sekä valikoituihin 
maihin valikoiduilla liiketoiminta-aloilla 

• Hammerglass AB:lla on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifiointi, 
sekä ajoneuvoteollisuudelle PPAP

Tietoja Hammerglass AB:sta
Hammeglass AB:n kehitys alkoi vuonna 1993. Työskentelimme 
tuolloin yhteistyössä Göteborgin kaupungin oman vakuutus-
yhtiön, Göta Leijonin kanssa löytääksemme tavan vähentää 
lasivahingoista aiheutuvia kustannuksia. Toimeksianto oli hyvin 
määritelty: “Löytäkää ratkaisu tai aloitamme ikkunoiden um-
peen muuraamisen”.

Hammerglass AB tulee olemaan särkymättömien lasitusratkaisujen johtava valmistaja ja 
ensisijainen toimittaja globaaleilla markkinoilla.
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LIIKETOIMINTA-ALUEET
Toimintamme muodostuu Kiinteistö, Infrastruktuuri ja
Automotive liiketoiminta-aloista.
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INFRASTRUKTUURI
MATKAILUKESKUKSET · MELUSUOJAT · SÄÄSUOJAT
ALIKULKUTUNNELIT · SILLAT · KATOKSET · VOIMAVIRTASUOJAT
HARJALIITOKSET · KAITEET · MEDIA

KIINTEISTÖ
IKKUNAT & OVET · LUODINKESTÄVÄT LASIT
RÄJÄHDESUOJAT · KATOT · KAITEET · TURVASISUSTUKSET
ELEKTRONIIKKASUOJAT · PEILIT · SAFECOAT IKKUNAKALVOT

AUTOMOTIVE
TURVALASIT · RÄJÄHDYSTESTATUT LASIT
UHRIRUUDUT  · SUOJAKALVOT · LÄMPÖSUOJALASIT
LUODINKESTÄVÄT LASIT · HÄLYTYSAJONEUVOT



Mitä on Hammerglass®?
Hammerglass® levyjä ei saa sekoittaa polykarbonaattiin 
suunnitteluohjeistuksessa

• Se on 300 kertaa vahvempaa kuin tavallinen lasi 

• Kevyt – puolet kevyempää tavallisen lasin painoon  
verrattuna 

• Erikoiskehitetty Hammerglass® pintakerros antaa: 
- Kulumis- ja hankauskestävyyttä 
- Korkeampaa vastustuskykyä kemikaaleja vastaan 
- UV suojaa (99,96%) 
- Diffuusiotiivistäviä ominaisuuksia eristyslaseilla 

• Hammerglass® levyillä on hyödyllisiä paloa hidastavia  
ominaisuuksia: 
- Itsestään sammuva 

• Hammerglass® voidaan kierrättää 

• Hammerglass® tuotteet ovat sertifioituja ja  
takuuvarustettuja
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Nanoteknologia
Uniikki Hammerglass® pinnoitus antaa:

• Kulumis- ja hankauskestävyyttä
• Korkeampaa vastustuskykyä kemikaaleja vastaan
• UV suojaa (99,96%)
• Diffuusiotiivistäviä ominaisuuksia
• Huomattavasti sileämmän pinnan kuin lasissa 

(suurempi kiiltoaste), mistä johtuen sade huuhtoo lian pois

Hammerglass materiaalin
Kiiltoaste  180

Tavallisen lasin
Kiiltoaste  100

Nanopinnoitteen ansiosta lika ja epäpuhtaudet huuhtoutuvat
helpommin sateen mukana pois pinnasta.
Suuri kiiltoaste tekee Hammerglassin pintarakenteesta
tavallista lasia tiiviimmän.

Vä
lil

eh
ti 

2
20

17
-0

9



Kaikkiin Hammerglass-ruutuihin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero.

• Se on laatuleima asiakkaillemme 

• Takaa sisäisen laadunvarmistuksen jäljitettävyyden 

• Turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä

Lasermerkintä
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Tekniset tiedot
Hammerglass® Clear Single sheet

Hammerglass Finland• Rantakatu 10 B • 65100 Vaasa• 050-325 6996 • www.hammerglass.fi

Tekniset tiedot 
Hammerglass® Clear Single sheet

20
16
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Kemikaalien kestävyys
Kaikki Hammerglass® lasit ovat suojattu piioksiidipinnoiteseoksella, joka luo erinomaisen kestävyyden kemiallista ilkivaltaa 
vastaan. Pinta kestää asetonia, bensiiniä, mineraalitärpättiä sekä värin- ja graffittinpoistoaineita.

Valon läpäisy
Hammerglass® puristetaan erityisessä puhdashuoneessa, jotta lasin kirkkaus olisi mahdollisimman korkealaatuinen. 
Kolminkertainen laaduntarkistus takaa korkean lopputuloksen. Hammerglassin kehittämä erikoispinnoite parantaa valon 
läpäisykykyä.

Fyysiset ominaisuudet
Ominaisuus  Yksikkö Arvo Standardi
Tiheys (puolet laspainosta)  g/cm³ 1,20 ISO 1183
Valon läpäisy (Valonlähde D65, paksuus 1 mm) % 88 DIN 5036, T.3
Uv-suoja  % 99,96 SIKA
Taittoindeksi   1,586 ISO 489
Kosteuden sitominen (24 h 23°C, 50% RH)  % 0,15
Lämpötilan käyttösuositukset  °C Min –40°C   Max +90°C

Mekaaniset ominaisuudet
Ominaisuus  Yksikkö Arvo Standardi
Rajajoustavuus  N/mm² 63 ISO 527
Murtumiskestävyys  N/mm² 70 ISO 527
Joustoraja  % 6 ISO 527
Murtumisraja  % 110 ISO 527
Elastiset modulit  N/mm² 2300 ISO 527
Taittomodulit   N/mm² 2300 ISO 178
Iskuvoima Charpykokeessa ohjeistuksetta +23°C kJ/m² Ei murtumaa ISO 179/2D
Iskuvoima Izodikokeessa ohjeistuksella –40°C kJ/m² 11,5 ISO 179/2D
Rockwell kovuus   95 ISO 20392
 
Lämpöominaisuudet
Ominaisuus  Yksikkö Arvo Standardi
Lineaarienen kerroin lämpölaajennukselle (23–80°C) 10-4 K-1 0,70 
Lämmön poistoheijastus  A (1,80 N/mm²) °C 132 ISO 75
  B (0,45 N/mm²) °C 142 ISO 75

Akustiset ominaisuudet 
Ominaisuus   Yksikkö Arvo
Paksuus (mm) 6 Rw-arvo dB 29
Paksuus (mm) 8 Rw-arvo dB 31
Paksuus (mm) 10 Rw-arvo dB 32
Paksuus (mm) 12 Rw-arvo dB 34
Paksuus (mm) 15 Rw-arvo dB 35
Paksuus (mm) 17 Rw-arvo dB 36

Paloherkkyys
Warrington Fire institute, BS 476, osa 7, luokitus 1Y: ”Palava materiaali paloi laboratorion lattialla 30 sekuntia jonka jälkeen se 
sammui itsestään. Lopputuloksena: Lopulta Hammerglass sulaa mutta ei edistä tulen leviämistä.

Toimitus
Paksuus  6, 8, 10, 12, 15,17 ja 20 mm 
Standardiruudut  2000x3000 mm, saatavana jopa 2000x6000 mm asti
Standardiväri  Kirkas. Saatavana yleisimpinä väreinä. Opaakkina ja opaalina.
Erikoisominaisuudet  Saatavana IR valoa sitovana. Sitoo jopa 50% auringon Infrapunasäteilystä.
 Saatavana 6 ja 8 mm vihreä.

Kaikki lasit toimitetaan Hammerglass pinnoitteella, lasin pintakäsittely suoritetaan painatuksen jälkeen.



Fire Safety Certificate - limiting the spread of fire
I hereby certify that  Hammerglass is tested in accordance  with the criteria for the spread of fire on vertical con-
struction, at Warrington Fire in England, June 2005.

The test shows that Hammerglass specially coated polycarbonate sheets do not contribute to the spread of fire.
The polycarbonate melts at sufficiently high temperature, and drips down onto the floor, where the droplets self-
extinguish after a maximum of 30 seconds.

Current products
Hammerglass Single
Hammerglass Insulate
Hammerglass Add-On   From the test:

Hammerglass AB
Åkagårdsvägen • S-269 71 Förslöv • Sweden
Tel: +46 431-43 99 00 • Fax: +46 431-45 19 31

www.hammerglass.com

Förslöv, March 15, 2007

Bengt Nilsson
CEO/Hammerglass AB

Todistus palonkestävyysluokasta
Täten todistetaan, että Hammerglass on testattu palonkestävyysluokitusten mukaisesti pystysuorille rakenteille 
Warrington Firessa Englannissa, kesäkuussa 2005. 

Testi osoittaa, että Hammerglassin erikoispinnoitetut polykarbonaattilevyt eivät myötävaikuta palon leviämiseen. 
Polykarbonaatti sulaa riittävän korkeassa lämpötilassa ja tippuu alustalle, jossa pisarat sammuvat itsestään vii-
meistään 30 sekunnin kuluttua.

Ajankohtaisia tuotteita:
Hammerglass Single
Hammerglass Insulate
Hammerglass ADD-ON   

                Testeistä:

Hammerglass AB
Åkagårdsvägen 9 • SE-269 71 Förslöv
Tel: +46 (0) 431-43 99 00 • Fax: +46 (0) 431-45 19 31

www.hammerglass.se

Förslöv 15 mars 2007

Bengt Nilsson
Managing Director Hammerglass AB





 

Todistus on voimassa edellyttäen, että tuote 
täyttää luettelointimenettelyssä asetetut vaatimukset todistuksen voimassaoloaikana. 
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Todistus on voimassa edellyttäen, että tuote 
täyttää luettelointimenettelyssä asetetut vaatimukset todistuksen voimassaoloaikana. 
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MURRONSUOJALASI 
 

 Hammerglass Enkel 8mm 
Hammerglass Enkel 10mm 
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Helsingissä 8.2.2017 
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Täydellinen
turvallisuusratkaisu

ILKIVALTASUOJA
• Ei koskaan enää rikottuja ruutuja
• Potkut, katukivet, pesäpallomailat – mikään ei riko Hammerglass® 

MURTOSUOJA
• Kysymyksessä on lisäajan ostaminen
• IIkkunat ja ovet ovat kiinteistön heikkoja kohtia
• Hammerglass® parantaa murtosuojausta huomattavasti

HENKILÖTURVA
• Sirpaleeton lasi
• Sisäpuolinen asennus
• Suojaa luodeilta ja räjähdyksiltä
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Ikkunajärjestelmä
Hammerglass SINGLE
Särkymättömällä lasilla nykyiseen rakenteeseen  
asennettava lisälasitus
• Sopii esim. vanhoihin karmeihin
• Yleensä joko ulompi tai sisempi ruutu vaihdetaan Hammerglassiin
• Sopii myös välilasitukseksi elementti-ikkunoihin
• Äänenvaimennus 30 dBRw (6 mm paksu levy)
• Kevyt
• Luokat P7B ja P8B

Hammerglass INSULATE
Vapaavalintainen lasi 2- tai 3-kerroksisille laseille

• Aurinkosuojalasi, energiansäästölasi, laminoitu lasi, Cotswold jne.
• 3-kerroslasien U-arvo on 0,65
• Eristyslasitakuu
• Hyväksytty suojausluokka jopa P8B (vastaa Suojausluokkaa 3)

Hammerglass ADD-ON
Täydentävä lisälasitus nykyiseen puitteeseen tai karmiin

• Vaihtoehto kaltereille
• Ei vaikuta nykyiseen arkkitehtuuriin
• Ei kiinnityskohtia Add-On-järjestelmän irrottamiseen vetämällä
• Ei näkyviä merkkejä suojauksesta, toisin kuin kaltereiden kanssa
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Yhteistyökumppanit
Hammerglass AB:lla on yhteistyösopimus johtavien  
ikkunavalmistajien kanssa.
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Tuoteseloste
Hammerglass Single
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Hammerglass Finland  •  Rantakatu 10 B  •  FI-65100 Vaasa, FINLAND  •  +358 (0) 50 325 6996   •   www.hammerglass.fi

TUOTESELOSTE
Hammerglass Single

Hammerglass Single
Hammerglass Single on lisälasi, joka on  
300 kertaa vahvempi kuin vastaavan paksuinen 
tavallinen lasi. Hammerglass Single tuotetta 
käytetään lisälasitukseen vanhoihin puitteisiin/
karmeihin, esimerkiksi vanhemmissa element-
ti-ikkunoissa, K-merkityissä kiinteistöissä jne. 
Asennus ei aiheuta muutoksia nykyiseen ark-
kitehtuuriin. Keveys ja korkea suojausluokka 
antaa suuria mahdollisuuksia nykyisten järjes-
telmien lisälasituksiin.

Hammerglass Single lisää suojausta ilkivaltaa ja 
murtoja vastaan. Tämä parantaa yleistä turvalli-
suutta.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toi-
mistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne., missä 
tarvitaan suojausta ilkivaltaa ja murtoja vastaan.

Hammerglass Single-materiaalia käytetään usein liikenteen-
jakajina ajokaistojen välissä, sillankaiteina sekä meluaitoina 
teiden ja rautateiden varsilla. Lyhyt toimitusaika ja äärimmäi-
sen kova pinta tekee Hammerglassista suositun valinnan 
sekä uudiskohteissa että lasien vaihdossa.

Tuotekuvaus
Yhdenkertaisissa lasituksissa tai elementti-ikkunoissa vaih-
detaan joko ulompi tai sisempi lasi Hammerglass Singleen. 
Asennus nykyisiin puitteisiin tehdään erikoiskiinnityksellä ja 
Hammerglassiin soveltuvalla erikoissilikonilla. Suosittelem-
me, että lasit liimataan kokonaan nykyisten karmien/kehys-
ten huullokseen parhaan pitävyyden takia.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantumi-
nen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. 
Lasimateriaali muodostuu 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 tai 20 mm 
Hammerglassista.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Single suojaa ilkivallalta ja murroilta. Asennus 
ei aiheuta muutoksia nykyiseen arkkitehtuuriin. Add-On-jär-
jestelmään asennetulla Hammerglasilla saadaan 30 dBRw:n 
meluvaimennus. Hammerglass järjestelmällä saadaan 
energiansäästöä ja U-arvo paranee.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass Single asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.
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Hammerglass Insulate
Hammerglass levystä valmistettu Hammerglass 
Insulate lämpölasiratkaisu on 300 kertaa vah-
vempi kuin vastaavan paksuinen tavallinen lasi.  
Hammerglass Insulate valmistetaan joko 2- tai 
3-kerroksisena, joissa sisin ruutu voi olla vapaa-
valintaista lasia. Keveys ja korkea suojausluokka 
antavat suuria mahdollisuuksia nykyisten järjes-
telmien lisälasituksiin. Kaikki ikkunavalmistajat/
alumiininkoneistajat voivat toimittaa ikkunoita 
ja ovia, joiden ruudut ovat Hammerglass lasia.

Hammerglass suojaa kokonaisvaltaisesti ilkival-
lalta ja murroilta. Eristyslasi-elementin sisäpuo-
lelle asennettu Hammerglass-levy lisää myös 
henkilösuojausta. Tämä parantaa yleistä turval-
lisuutta.

Käyttöalueet
Koulut, julkinen ympäristö, teollisuus jne. missä halutaan 
suojautua ilkivallalta ja murroilta. Sopii myös tavallisiin 
omakotitaloihin.

Tuotekuvaus
Hammerglass Insulate ratkaisua valmistetaan kaikkiin 
eristyslasirakenteisiin, joissa Hammerglass-lasi asennetaan 
useimmiten ulkopuolelle. Toiseksi ja/tai kolmanneksi lasiksi 
valitaan vapaasti joko float-lasi, energiansäästölasi, karkais-
tu- tai laminoitu lasi – tai Hammerglass (esim. ovissa). Tuo-
tantomenetelmä antaa tuotteille täyden eristyslasitakuun.  
Hammerglass Insulate-materiaalissa on vakiona ainutlaa-
tuinen pintakerros, joka tekee lasista erinomaisen hyvin 
UV-säteitä kestävän.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Insulate on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Kuvaavana Hammerglass Insulate tuoteominaisuutena voi-
daan – edellä mainittujen ilkivallan vastustuskyvyn ja mur-
tosuojan lisäksi – huomioida erinomainen äänenvaimennus, 
matala U-arvo sekä aurinkosuojaus.  

Hammerglass Insulate ratkaisua voidaan käyttää kaikkien 
markkinoilla olevien lasien kanssa parhaan lopputuloksen 
luomiseksi.

Suosittelemme 2-lasiyhdistelmää 3-lasisen sijaan. 2-lasiyh-
distelmässä lasien välistä etäisyyttä voidaan lisätä  
(15–25 mm), jotta sisäpuolisen ruudun rikkoutumiselta 
vältytään hyökkäysiskun yhteydessä.

Valittaessa 3-lasinen yhdistelmä saadaan matalampi U-arvo, 
joka voi alimmillaan olla 0,65. Hammerglass-lasi voidaan 
asentaa välilasiksi 3-lasisissa eristyslasielementeissä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Viiden (5) vuoden eristyslasitakuu.

Asennus
Hammerglass Insulate asennuksen saa suorittaa ainoas-
taan hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

TUOTESELOSTE
Hammerglass Insulate 1 (2)



Tuoteseloste
Hammerglass Insulate sid 2 (2)
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TUOTESELOSTE
Hammerglass Insulate 2 (2)

Huomioita normien EN 410:n ja ISO 9050:n  
mukaisesti valmistetussa Hammerglass Insulate-tuotteissa

Selityksiä
HmG = Hammerglass Clear 
FE = Float Energy 
SFE = Soft coated Float Energy (pehmeäpinnoitus) 
SuCl = Sunergy Clear 
PE = Planibel Energy

Argonilla täytetty lasirakenne Valonläpäisevyys Aurinkosäteilyn 
läpäisevyys

g-arvo U-arvo Suojaluokka

Hammerglass Insulate 

HmG06-16-FE4 0,74 0,60 0,70 1,53 P7B

HmG08-16-FE4 0,73 0,60 0,70 1,53 P8B

HmG06-14-F4-16-FE4 0,67 0,60 0,62 1,19 P7B

HmG08-12-F4-16-FE4 0,66 0,51 0,61 1,19 P8B

FE4-14-HmG06-16-FE4 0,62 0,47 0,58 0,87 P7B

HmG06-14-F4-16-SFE4 0,69 0,44/0,43 0,53 0,98 P7B

SFE4-14-HmG06-16-SFE4 0,66 0,39/0,38 0,48/0,47 0,66 P7B

HmG06-16-44.2E 0,72 0,60 0,70 1,50 P8B

Hammerglass Insulate Sunergy

HmG06-16-SuCl6 0,61 0,46 0,67 1,86 P7B

HmG06-14-SuCl6-16-F4 0,55 0,39 0,52/0,58 1,37/1,35 P7B

Hammerglass Insulate Planibel

PE N71/39-15-HmG06-14-SFE4 0,61 0,31 0,38/0,37 0,65 P7B



Vä
lil

eh
ti 

9
20

17
-0

9

Tuoteseloste
Hammerglass Alarm

20
17

-0
9

Hammerglass Finland  •  Rantakatu 10 B  •  FI-65100 Vaasa, FINLAND  •  +358 (0) 50 325 6996   •   www.hammerglass.fi

Käyttöalueet
Vankeinhoito, poliisi, sairaala sekä julkinen sektori. Soveltuu 
myös omakotitaloihin, kauppaliikkeisiin, toimistorakennuk-
siin sekä yksityiseen toimintaan, jossa on tarvetta kehitty-
neelle murtosuojaukselle ja turvallisuuden parantamiseen 
edullisilla käyttökustannuksilla.

Tuotekuvaus
Hammerglas AlarmDG95 hälytyslasilla on uhkakuvasta riippu-
en erilaisia asennusvaihtoehtoja. Useimmiten särkymätön 
Hammerglass ruutu asennetaan hyökkäyspuolelle, jotta 
vältytään lasinsiruilta ilkivallanteon yhteydessä.

Joissakin kohteissa halutaan sisäpuolelle henkilöitä suojaa-
via sirpaleettomia/särkymättömiä laseja ja ulkopuolelle häly-
tyslasi. Tämän tyyppiset asetelmat ovat tavallisia vankein-
hoidossa, oikeuspsykiatriassa ja vastaavissa ympäristöissä, 
joissa on vaarana tapahtua henkilövahinkoja aiheuttavia 
vahingontekoja.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass on standardin EN 356:n mukaisesti hyväksyt-
ty jopa suojausluokkaan P8B (vastaa suojausluokkaa 3).

Hälytyslasi DG95 on sertifioitu säädöksen EN 1014, hälytys-
luokka 3:n mukaisesti.

Järjestelmä A-A
Hammerglass sisäpuolella
Henkilöturva/Murtosuojaus

Sisäpuolinen Hammerglass 
suojalasi henkilöturvaksi. 
Sovellus on tavallinen vankein-
hoidossa, oikeuspsykiatriassa 
ja laitoksissa, joissa tarvitaan 
sisäpuolista suojaa lasinsir-
paleilta. Hälytyslasi DG95:n 
ulkopuolelle.

Järjestelmä B-B
Hammerglass ulkopuolella
Ilkivaltasuojaus/Murtosuojaus

Ulkopuolinen Hammerglass 
suojalasi pysäyttää ulkopuoli-
sen ilkivallan tai hyökkäyksen 
aiheuttamat lasinsirpaleet. Hä-
lytyslasi DG95:n sisäpuolelle.

Hammerglass AlarmDG95

Hammerglass suojalasi yhdistettynä vahvistet-
tuun DG95-hälytyslasiruutuun. Tällä hälytysla-
silla on uhkakuvasta riippuen erilaisia asennus-
vaihtoehtoja. Eristyslasielementti on koostettu 
mekaanisesti murto-/ilkivalta-/henkilösuoja-
tusta Hammerglass lasista, sekä hälyttävästä 
DG95-lasista, joka havaitsee vahingon jo varhai-
sessa vaiheessa.

• Aina hälytysvalmis murtosuoja

• Laajempi henkilöturva sirpaloitumattomalla 
sisä- tai ulkopinnalla

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass AlarmDG95 perustuu sähköisesti johtavaan 
hälytyslasiin, joka voidaan yksinkertaisella tavalla liittää 
tavanomaiseen hälytysjärjestelmään. Ehjässä hälytyslasissa 
on matala sähköinen vastus, jota ohjataan hälytyslaitteistol-
la. Jos hälytyslasi vaurioituu murtoyrityksestä tai muusta va-
hingonteosta, koko ruutu säröilee pieniksi palasiksi. Tällöin 
sähköinen vastus kasvaa ja aktivoi hälytyksen.  
Kysy DWG-tiedostoja Hammerglass AB:ltä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Viiden (5) vuoden eristyslasitakuu.

Asennus
Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

HÄLYTYSVARUSTELTU ERISTYSLASIELEMENTTI
Ilkivaltasuojaus/Henkilöturva/Murtosuojaus 
Eristyslasielementti 2- tai 3-lasisena

SISÄPUOLI

DG95 
Hälytyslasi

ULKOPUOLI

HMG 
Suojalasi 
Luokka P7B 
Luokka P8B

SISÄPUOLI

HMG  
Suojalasi 

Luokka P7B 
Luokka P8B

ULKOPUOLI

DG95 
Hälytyslasi

TUOTESELOSTE
Hammerglass Alarm
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TUOTESELOSTE
Hammerglass Project Windows

Käyttöalueet
Koulut, kerrostalot, toimistokiinteistöt, yritykset ym. Sopii 
myös omakotitaloihin sekä yksityiseen toimintaan, jossa on 
turvallisuuden lisäämiseksi tarvetta murtosuojaukselle.

Tuotekuvaus
Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantumi-
nen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. 
Ainutlaatuinen pintakerros tekee lasista myös erittäin hyvin 
UV-säteitä kestävän.

Hammerglass Project Windows valmistetaan kaikkina ole-
massa olevina eristyslasimalleina. Toiseksi ja/tai kolman-
neksi lasiksi valitaan vapaasti joko float-lasi, energiansääs-
tölasi, karkaistu- tai laminoitu lasi – tai Hammerglass (esim. 
ovissa). Tuotantomenetelmä sallii täyden eristyslasitakuun.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Project Windows on EN 356:n mukaisesti 
hyväksytty jopa suojausluokkaan P7B (Suojausluokkaa 3).

Projekti-ikkuna
Useimmat ikkunavalmistajat voivat nykyisin 
tarjota kustannustehokkaita, energiaa säästäviä 
ikkunaratkaisuja, joissa Hammerglass levy on 
ulommaisena. Ikkunatyyppitoiveista (sisään-
päin-/ulospäin aukeavat/kiinteät) sekä materi-
aalivalinnoista (puu/alumiini/PVC/teräs) lähtien 
Hammerglass AB:n edustajat voivat osoittaa 
oikean toimittajan oikeaan projektiin. Kysy lisä-
tietoja.

Hammerglass levyllinen projekti-ikkuna toimite-
taan 3-lasisena tai 2+1-lasisena eristyslasiele-
menttinä sekä vapaavalintaisilla, RAL- ja NCS-vä-
rillisillä puitteilla.

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass-levy sopii mainiosti ulkopuolen lasiksi. Väli-/
sisäpuolen lasiksi voidaan vapaasti valita joku markkinoilla 
olevista lasityypeistä.

3-lasisessa eristyslasielementissä U-arvoksi saadaan 0,65. 
Siihen voidaan asentaa Hammerglass levy myös välilasiksi. 
Kukin ikkunavalmistaja voi laatia täydellisen energialaskel-
man lasiratkaisuille ja ikkunoille.

Kohteissa, jotka altistuvat voimakkaille ja toistuville hyök-
käyksille, on olemassa vaara, että välilasi särkyy, vaikka 
ulkopuolelle olisi asennettu Hammerglass-ruutu. 2-lasi-
ratkaisuissa suositellaan siksi ruutujen välisen etäisyyden 
kasvattamista.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Kuvaesimerkki 
83 mm/100 mm

Sisäänpäin aukeava ikkuna 
2+1

Sisäänpäin aukeava ikkuna 
3-lasinen 

Kiinteä ikkuna 
3-lasinen 

Shakkiavaus Sisäänpäin Sisäänpäin - - -

Materiaali, Sisä-/Ulkopuite Valinnainen Valinnainen - - -

Pintakäsittely/Väri Valinnainen Valinnainen Valinnainen

Lasi HmG06 ulkopuitteessa 
Suojausluokkaa P7B

HmG06-14-FE4-16-FE4 
Suojausluokkaa P7B

HmG06-14-FE4-16-FE4 
Suojausluokkaa P7B

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

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

Esimerkki Esimerkki Esimerkki
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Hammerglass Add-On-S
Hammerglass Add-On-S-ratkaisua käytetään lä-
hinnä ulkopuolisena suojauslasituksena. Joissa-
kin tapauksissa S-profiili voidaan myös asentaa 
sisäpuolelle.

Hammerglass Add-On-järjestelmä on täysin 
integroitu, tehokas murtosuojausjärjestelmä, 
joka on tarkoitettu asennettavaksi olemas-
sa olevien ikkunalasien eteen. Hammerglass 
Add-On-S-järjestelmä voidaan asentaa kiinteiden 
ja avattavien ikkunoiden ulkopuolelle, sekä lasi- 
että oviosiin murto- ja ilkivaltasuojauksena, tai 
sisäpuolisena murto-/henkilösuojauksena.

Hammerglass Add-On toimitetaan vapaasti valit-
tavissa RAL- ja NCS-väreissä.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toi-
mistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne. kaikki, 
joihin halutaan ilkivalta- tai murtosuojausta.

Tuotekuvaus
Hammerglass Add-On-S-profiilia käytetään lähinnä ulkopuo-
lisena suojauslasituksissa. Lasimateriaali koostuu 4, 6, 8, 
10 tai 12 mm Hammerglass-levystä. Ainutlaatuinen S-profiili 
valmistetaan kylmävalssatusta teräksestä (helposti mur-
rettavan alumiiniprofiilin sijaan). Lasi liimataan kokonaan 
kyntteeseen ja kiinnitetään hyvän pitävyyden saavuttamisek-
si teräsprofiilin läpi menevillä lukkokantaruuveilla.

Mahdollisessa murtoyrityksessä teräsprofiili taipuu ainoas-
taan vääntökohdasta. Vaikutus on kuin säilyketölkin avauk-
sessa – vipuvaikutus ei ulotu rakenteeseen, ja parhaassa 
tapauksessa ulos taipuu ainoastaan pieni kaistale. Alumiini 
on jäykempää verrattaessa saman mittaiseen teräkseen, 
joka voidaan helpommin hajottaa, jos työkalu työnnetään 
profiilin alle.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Add-On-S-profiili suojaa ilkivallalta ja murroilta. 
Asennus ei vaikuta nykyiseen rakenteeseen. Profiili suojaa ja 
vahvistaa olemassa olevaa puukarmia minimoiden kunnos-
sapitokustannuksia. 
Hammerglass Add-On-ratkaisulla saadaan 30 dBRw:n ää-
nenvaimennus. Lopuksi voidaan todeta, että järjestelmällä 
saadaan energiansäästöä ja U-arvo paranee. Kysy DWG-tie-
dostoja Hammerglass AB:ltä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass Add-On asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

TUOTESELOSTE
Hammerglass Add-On System S
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Hammerglass Add-On-F
Hammerglass Add-On-F-ratkaisua käytetään 
lähinnä sisäpuolelle asennettuna suojauslasituk-
sena sekä välilasituksena kytketyissä puitteissa.

Hammerglass Add-On-järjestelmä on täysin in-
tegroitu, tehokas murtosuojausjärjestelmä, joka 
on tarkoitettu asennettavaksi olemassa olevien 
ikkunalasien eteen. Hammerglass Add-On-F-jär-
jestelmä voidaan asentaa kiinteiden ja avatta-
vien ikkunoiden ulkopuolelle sekä lasi- että ovio-
siin, joihin halutaan murto- ja ilkivaltasuojausta.

Hammerglass Add-On toimitetaan vapaasti valit-
tavissa RAL- ja NCS-väreissä.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toi-
mistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne. kaikki, 
joihin halutaan ilkivalta- tai murtosuojausta.

Tuotekuvaus
Hammerglass Add-On-F-profiilia käytetään sisäpuolisissa 
lasituksissa, sekä välilasituksena kytketyissä puitteissa. La-
simateriaali koostuu 4, 6, 8, 10 tai 12 mm Hammerglass-le-
vystä. Ainutlaatuinen F-profiili valmistetaan kylmävalssatusta 
teräksestä (helposti murrettavan alumiiniprofiilin sijaan). 
Lasi liimataan kokonaan kyntteeseen ja kiinnitetään hyvän 
pitävyyden saavuttamiseksi teräsprofiilin läpi menevillä 
lukkokantaruuveilla.

Mahdollisessa murtoyrityksessä teräsprofiili taipuu ainoas-
taan vääntökohdasta. Vaikutus on kuin säilyketölkin avauk-
sessa – vipuvaikutus ei ulotu rakenteeseen, ja parhaassa 
tapauksessa ulos taipuu ainoastaan pieni kaistale. Alumiini 
on jäykempää verrattaessa saman mittaiseen teräkseen, 
joka voidaan helpommin hajottaa, jos työkalu työnnetään 
profiilin alle.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Add-On-F-profiili suojaa murtoja vastaan ja 
lisää henkilösuojausta nykyisen puitteen sisäpuolisessa 
asennuksessa. Asennus ei vaikuta nykyiseen rakenteeseen. 
Profiili suojaa ja vahvistaa nykyistä puukarmia.  
Hammerglass Add-On-ratkaisulla saadaan 30 dBRw:n ää-
nenvaimennus. Lopuksi voidaan todeta, että järjestelmällä 
saadaan energiansäästöä ja U-arvo paranee.  
Kysy DWG-tiedostoja Hammerglass AB:ltä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass Add-On asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

TUOTESELOSTE
Hammerglass Add-On System F
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Hammerglass Add-On-U
Hammerglass Add-On-U-ratkaisua käytetään 
lähinnä sisäpuolelle asennettuna suojauslasi-
tuksena. Tietyissä tapauksissa voidaan U-profiili 
kuitenkin asentaa myös ulkopuolelle.

Hammerglass Add-On-järjestelmä on täysin 
integroitu, tehokas murtosuojausjärjestelmä, 
joka on tarkoitettu asennettavaksi olemas-
sa olevien ikkunalasien eteen. Hammerglass 
Add-On-U-järjestelmä voidaan asentaa kiinteiden 
ja avattavien ikkunoiden sisäpuolelle sekä lasi- 
että oviosiin murto- ja henkilösuojauksena, tai 
sisäpuolisena murto-/ilkivaltasuojauksena.

Hammerglass Add-On toimitetaan vapaasti valit-
tavissa RAL- ja NCS-väreissä. 
Hammerglass Add-On-U-profiili on saatavissa 
myös kuparisena.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, 
toimistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne. eli 
kaikkiin tiloihin, joihin halutaan ilkivalta- tai murtosuojausta. 
Monet pankit ovat juuri siksi valinneet tämän järjestelmän 
sisäpuolisella asennuksella.

Tuotekuvaus
Hammerglass Add-On-U-profiilia käytetään lähinnä sisäpuoli-
sena suojauslasituksena. Lasimateriaali koostuu 4, 6, 8, 10 
tai 12 mm Hammerglass-levystä.

Ainutlaatuinen U-profiili valmistetaan kylmävalssatusta 
teräksestä (helposti murrettavissa olevan alumiiniprofiilin 
sijaan). Lasi liimataan kokonaan kyntteeseen ja kiinnitetään 
hyvän pitävyyden saavuttamiseksi lasin ja teräsprofiilin läpi 
menevillä lukkokantaruuveilla. Mahdollisessa murtoyri-
tyksessä teräsprofiili taipuu ainoastaan vääntökohdasta. 
Vaikutus on kuin säilyketölkin avauksessa – vipuvaikutus ei 
ulotu rakenteeseen, ja parhaassa tapauksessa ulos taipuu 
ainoastaan pieni kaistale. Alumiini on jäykempää verrattaes-
sa saman mittaiseen teräkseen, joka voidaan helpommin 
hajottaa, jos työkalu työnnetään profiilin alle.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Add-On-U-profiili suojaa murroilta ja lisää 
henkilösuojausta nykyisen puitteen sisäpuolisessa asennuk-
sessa. Asennus ei vaikuta nykyiseen rakenteeseen. Profiili 
suojaa ja vahvistaa olemassa olevaa puukarmia minimoiden 
kunnossapitokustannuksia.  
Hammerglass Add-On-ratkaisulla saadaan 30 dBRw:n ää-
nenvaimennus. Lopuksi voidaan todeta, että järjestelmällä 
saadaan energiansäästöä ja U-arvo paranee.  
Kysy DWG-tiedostoja Hammerglass AB:ltä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass Add-On asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

TUOTESELOSTE
Hammerglass Add-On System U
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Hammerglass Add-On-Y ALU

Hammerglass Add-On-Y-ratkaisua käytetään 
lähinnä ulkopuolisena suojauslasituksena. Eräis-
sä tapauksissa Y-profiili asennetaan kuitenkin 
myös sisäpuolelle.

Hammerglass Add-On-järjestelmä on täysin in-
tegroitu, tehokas murtosuojausjärjestelmä, joka 
on tarkoitettu asennettavaksi olemassa olevien 
ikkunalasien eteen. Hammerglass-lisälasitus voi-
daan asentaa kiinteisiin ja avattaviin ikkunoihin 
sekä lasi- että oviosiin, joihin halutaan ilkivalta-/
murtosuojausta.

Hammerglass Add-On toimitetaan vapaasti valit-
tavissa RAL- ja NCS-väreissä.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, 
toimistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne. eli 
kaikkiin tiloihin, joihin halutaan ilkivalta- tai murtosuojausta. 

Tuotekuvaus
Hammerglass Add-On-Y-järjestelmää käytetään lähinnä ul-
kopuolisena suojauslasituksena. Lasitusmateriaali koostuu 
4 tai 6 mm Hammerglass-levystä. Y-profiili on valmistettu 
alumiinista. Lasi on kokonaan liimattu kyntteeseen parhaan 
pysyvyyden saavuttamiseksi. 

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa. 

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single 6 mm:n levy on EN 356:n mukaisesti 
hyväksytty suojausluokkaan P7B (vastaa suojausluokkaa 3). 

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Add-On-Y suojaa ilkivallalta ja murroilta. 
Asennus ei vaikuta nykyiseen rakenteeseen. Profiili suojaa ja 

vahvistaa olemassa olevaa puukarmia minimoiden kunnos-
sapitokustannuksia.  
Hammerglass Add-On-ratkaisulla saadaan 30 dBRw:n ää-
nenvaimennus. Lopuksi voidaan todeta, että järjestelmällä 
saadaan energiansäästöä ja U-arvo paranee. Kysy DWG-tie-
dostoja Hammerglass AB:ltä. 

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä. 

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998. 

Asennus
Hammerglass Add-On asennuksen saa  
suorittaa ainoastaan hyväksytty asentaja  
parhaan laadun takaamiseksi.

Hammerglass Add-On-Y, 
jossa ALU-profiili, kiinni-
tetään ruuveilla nykyisiin 
puitteisiin.

• Ulkopuolelle murto-/
ilkivaltasuojaukseksi

• Sisäpuolelle murto-/
ilkivaltasuojaukseksi

Profiilikoko 19 mm on 
saatavissa myös eri 
paksuisina.

LISÄLASIJÄRJESTELMÄ A-A ulkopuolinen
LISÄLASIJÄRJESTELMÄ B-B sisäpuolinen
Ilkivalta-/murto-/henkilösuojaus Luokka P7B

Hammerglass Add-On-Y-
ratkaisu, jossa ikkunan 
ulkopuite korvataan 
ALU-profiililla.

Kustannustehokas 
vaihtoehto huonoille 
ulkopuitteille. Profiili on 
mahdollista saada 19, 
24, 29, 42 ja 50 mm 
leveänä. Soveltuu sekä 
sisään- että ulospäin 
avautuviin ikkunoihin.

VAIHTOJÄRJESTELMÄ YKSINKERTAINEN LASI C-C
Ilkivalta-/murtosuojaus Luokka P7B

Hammerglass Add-On-Y, 
jossa ikkunan ulkopuite 
korvataan eristyslasille 
sopivalla ALU-profiililla.

Kustannustehokas vaih-
toehto huonoille ulkopuit-
teille.

VAIHTOJÄRJESTELMÄ YKSINKERTAINEN LASI D-D
Ilkivalta-/murtosuojaus Luokka P7B

TUOTESELOSTE
Hammerglass Add-On System Y ALU



Piirustus
Hammerglass Add-On-Y
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TUOTESELOSTE
Hammerglass Luodinkestävät lasit BR4-NS

Hammerglass BR4NS
Luodinkestävä kevyen luokan ratkaisu suojaus-
luokassa BR4-NS (No Splinter), jossa laminoituja 
lasiruutuja yhdistetään Hammerglass ruudulla 
tekee yhdistelmästä mahdollisimman kevyen ja 
ohuen. Hammerglass-lasituksen sisempi ruutu 
estää pirstaleiden ja sirpaleiden pääsemisen 
sisälle huoneeseen.

Jotta BR4-NS-suojausluokka saavutetaan, yksi-
kön on täytynyt kestää kolme .44 Magnum-re-
volverilla ammuttua laukausta viiden metrin 
etäisyydeltä.

Hammerglass BR4NS:n lisäksi tarjoamme myös 
täydellisiä, teräsjärjestelmillä vahvistettuja 
luotisuojausratkaisuja ikkunoihin ja oviin. Nämä 
suojausluokassa FB4 tai EN 1522 sertifioidut 
teräsjärjestelmäratkaisut antavat täydellisen 
suojan ballistisia hyökkäyksiä vastaan.

Käyttöalueet
Lähetystöt, viranomaistahot, sotilaalliset rakenteet, pankit, 
kultasepät ja muu myymälätoiminta, hotellit, yksityisasunnot 
jne. joiden uhkakuva on keskikorkea.

Tuotekuvaus
Hammerglass BR4NS on ballistisen suojausluokan keski-
tason tuote. Yksikkö koostuu useasta laminoidusta lasiker-
roksesta, jossa Hammerglass on sisin laminoitu ruutu, jotta 
estetään pirstaleiden ja sirpaleiden tunkeutuminen sisälle 
huoneeseen ammunnan yhteydessä.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Tekninen erittely

Suojausluokka BR4-NS (Magnum 44)

Vahvuus 23 mm

Paino 54 kg/m2

Sisäruutu Hammerglass

Sirpaleet/pirstaleet Ei pirstaloitumista/sirpaloitumista

Suojausluokka ja sertifikaatti
Beschussamt Ulm on testannut Hammerglass BR4NS:n Sak-
sassa ja se on sertifioitu EN 1063 BR4 NS:n mukaisesti.  
Hammerglass on sertifioitu myös brittiläisen ”Secured by 
Design”-poliisistandardin mukaisesti.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Ampumista kestävän lasiyksikön on aina oltava esim. Ham-
merglass BR4NS-tyyppiä.”

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Yksi (1) vuosi laminoinnin avautumiselle. Muiden materi-
aalien ja asennuksen takuuaika noudattaa alalla voimassa 
olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erityisra-
kentamisessa/ remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset 
Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.
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TUOTESELOSTE
Hammerglass Luodinkestävät lasit BR6-NS

Hammerglass BR6NS
Tehokkaasti luodeilta suojaava kevyensarjan 
ratkaisu suojausluokassa BR6-NS (No Splinter), 
jossa laminoituja lasiruutuja yhdistetään Ham-
merglass ruudulla tekee yhdistelmästä mah-
dollisimman kevyen ja ohuen. Hammerglass-la-
situksen sisempi ruutu estää pirstaleiden ja 
sirpaleiden pääsemisen sisälle huoneeseen.

Jotta BR6-NS -suojausluokka saavutetaan, yksi-
kön on täytynyt kestää kolme suurnopeusaseella 
ammuttua (7,62x51 mm, lähtönopeus 830 m/s) 
laukausta kymmenen metrin etäisyydeltä.

Hammerglass BR6NS:n lisäksi tarjoamme myös 
täydellisiä, teräsjärjestelmillä vahvistettuja 
luotisuojausratkaisuja ikkunoihin ja oviin. Nämä 
suojausluokassa FB6 tai EN 1522 sertifioidut 
teräsjärjestelmäratkaisut antavat täydellisen 
suojan ballistisia hyökkäyksiä vastaan.

Käyttöalueet
Lähetystöt, viranomaistahot, sotilaalliset rakenteet, pankit, 
kultasepät ja muu myymälätoiminta, hotellit, yksityisasunnot 
jne. joiden uhkakuva on keskikorkea.

Tuotekuvaus
Hammerglass BR6NS on edistyksellinen ballistinen suojaus-
lasi toiseksi parhaassa luokassa. Yksikkö koostuu useasta 
laminoidusta lasikerroksesta, jossa Hammerglass on sisin 
laminoitu ruutu, jotta pirstaleiden ja sirpaleiden tunkeutumi-
nen sisälle huoneeseen ammunnan yhteydessä estyy.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Tekninen erittely

Suojausluokka BR6-NS (7,62x51 mm)

Vahvuus 39 mm

Paino 90 kg/m2

Sisäruutu Hammerglass

Sirpaleet/pirstaleet Ei pirstaloitumista/sirpaloitumista

Suojausluokka ja sertifikaatti
Beschussamt Ulm on testannut Hammerglass BR6NS:n Sak-
sassa ja se on sertifioitu EN 1063 BR6 NS:n mukaisesti.  
Hammerglass on sertifioitu myös brittiläisen ”Secured by 
Design”-poliisistandardin mukaisesti.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Ampumista kestävän lasiyksikön on aina oltava esim.  
Hammerglass BR6NS-tyyppiä.”

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Yksi (1) vuosi laminoinnin avautumiselle. Muiden materi-
aalien ja asennuksen takuuaika noudattaa alalla voimassa 
olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erityisra-
kentamisessa/ remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset 
Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.
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TUOTESELOSTE
Hammerglass Kaiteet

Hammerglass Kaiteet
Vanhojen parvekkeiden julkisivupeltien, umpi-
naisten puurakenteiden ja huterien kaiteiden 
vaihtaminen Hammerglass-lasitukseen mer-
kitsee melkoista kohennusta myös vanhoille 
kiinteistöille.

Sirpaleettomat ja kiipeilyn estävät kevyen sarjan 
ratkaisut yhdistettynä läpinäkyvyyden ja turval-
lisuuden kanssa. Täyttää lapsiturvallisuusvaati-
mukset, jos mikään aukko ei ole suurempi kuin 
100 mm.

Hammerglass levyt toimitetaan normaalisti 
kirkkaina tai opaalina, mutta myös muita värejä 
voidaan tilata suurempiin hankkeisiin. Kirkkai-
siin Hammerglass levyihin voidaan myös saada 
digitaalinen neliväripainatus.

Käyttöalueet
Kaideratkaisuja terasseille, parvekkeille, portaikkoihin jne. 
Sisä-/ulkotiloihin niin julkisissa kuin yksityisissäkin ympäris-
töissä. 
Poistaa lasimurska- ja sirpalevahinkovaarat. 

Tuotekuvaus
Kirkkaat, opaalit tai läpivärjätyt Hammerglass levyt kaide-
ratkaisuihin. Voidaan yhdistää digitaaliseen neliväripai-
natukseen. Valokuva laminoidaan tällöin kahden 6 mm:n 
Hammerglass-levyn väliin, jolloin se on suojassa ilkivallalta 
ja auringon UV-säteilyltä. Levyjen reunat suljetaan, jotta 
veden ja epäpuhtauksien tunkeutuminen levyjen väliin estyy.

Sirpaleeton, kiipeilyestetty. Täyttää lapsiturvallisuusvaati-
mukset, jos mikään aukko ei ole suurempi kuin 100 mm.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. 

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Levyjen pitää olla valmistettu kemikaaleja kestävästä (myös 
asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% 
UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.” 

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä. 

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/ remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998. 

Asennus
Kiinnitykseen ja asennukseen on saatavissa valmiita ratkai-
suja. Levyt valmistetaan mittatilauksena sen jälkeen, kun 
kaidepylväät jne. ovat valmiiksi asennettuja.

Paino 1 mm Hammerglass: 1,2 kg/m2

Paino 12 mm Hammerglass: 14,4 kg/m2

Levypaksuus kuvalaminoinnissa: 2 x 6 mm

Levyn suurin koko kuvalaminoinnissa: 2000 x 2000 mm

Tekninen erittely
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TUOTESELOSTE
Hammerglass Peilit

Hammerglass Peilit
Hammerglassin särkymättömät peilit pienen-
tävät vahingonteon kustannuksia sekä lisäävät 
henkilökohtaista turvallisuutta ympäristöissä, 
joihin ne asennetaan.

Hammerglass peililasin pinta on nanokäsitelty, 
ja se voi muistuttaa ohutta lasikalvoa. Pintakä-
sittely tekee peililasista kemikaalien ja useim-
pien happojen kestävän. Graffitit ja töherrykset 
voidaan poistaa liuottimilla tai graffitinpoistoai-
neilla.

Käyttöalueet
Julkiset vessat, pukuhuoneet, urheilulaitokset, hissit, vanki-
lat, mielenterveyshuoltotilat jne., joissa halutaan suojausta 
ilkivaltaa ja lasinsiruja vastaan.

Tuotekuvaus
Paino 1,2 kg/m2 paksuus mm, joka vastaa puolta tavallisen 
lasin painosta. 6 mm peili painaa 7,2 kg/m2. Hammerglass 
Spegelglas -peili on vakiomitoitettu, mutta se voidaan leikata 
tai muotojyrsiä myös erikoismittaiseksi. Reiitys tehdään 
tehtaalla tai paikan päällä.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. 

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Vakiomitta

500x750 mm 1000x1000 mm

500x1000 mm 1000x1500 mm

500x1500 mm 1000x2000 mm

750x1000 mm 1500x2000 mm

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Peilin pitää olla esim. Hammerglass peililasi, jossa on 
lasikalvoa muistuttava nanokäsitelty pinta. Kiinnitys tehdään 
läpimenevillä ruuveilla (kantaa ei saa upottaa). Voidaan kiin-
nittää myös fixpoint- tai puristuskiinnikkeillä. Kiinnitettäessä 
liimalla tai silikonilla, ota yhteyttä Hammerglass AB:iin.”

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Hammerglass-peililasin takuuaika on 10 vuotta. Takuu kat-
taa lasin ikääntymisestä aiheutuvan tummumisen, säröilyn 
tai murtumat. Muiden materiaalien ja asennuksen takuuai-
ka noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimus-
ehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/ remontoinnissa on 
Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 
ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass-peililasi kiinnitetään läpimenevillä ruuveilla 
(kantaa ei saa upottaa). Voidaan kiinnittää myös fixpoint- tai 
puristuskiinnikkeillä. Kiinnitettäessä liimalla tai silikonilla, 
ota yhteyttä Hammerglass AB:iin. Suuremmille pinnoille (n. 
1500x2000 mm) Hammerglass peililasi on liimattava ensin 
tasaiselle pinnalle (sopivaan levyyn), jotta hyvät optiset omi-
naisuudet voitaisiin taata.
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Suojaus- ja turvaluokat

Luokka Pudotuskorkeus Hammerglass-tuote

Luokka 3 190 mm SafeCoat Safe 400

Luokka 2 450 mm SafeCoat Safe 400

Luokka 1 1200 mm SafeCoat Safe 700

Henkilösuojaus/Turvakalvo 
EN 12600 - Heiluri–iskutesti paripyörillä (50 kg) 
Standardi korvaa SS 224426:n sekä  SS 224455:n

Ilkivaltasuojaus/Smash-and-grab 
EN 356 - Putoava teräskuula (4 kg) 
3 pudotusta ilman lasin läpäisyä

Luokka Pudotuskorkeus Laminoitu lasi 
Paksuus - Paino

Hammerglass-tuote 
Paksuus - Paino

P1A 1500 mm - SafeCoat 800 Mil

P2A 3000 mm - SafeCoat 1200 Mil

P3A 6000 mm - HmG 4 mm - 4.8 kg/m2

P4A 9000 mm 10 mm - 22 kg/m2 HmG 4 mm - 4.8 kg/m2

P5A 9000 mm (3x3 kolmio, 50 mm) 10 mm - 22 kg/m2 HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

Murtosuojatut ovet 
Lasivaatimus ENV 1627:n mukaisesti 
Oviluokat

Oviluokka Suojaluokka

MK2/RC2 P4A

MK3/RC3 P5A

MK4/RC4 P6A

MK5 P7B

MK6 P8B

Murtosuojaava lasi/murtosuojaus 
EN 356 - Kirveenisku (2 kg) 
40x40 cm reikä avautuu

Luokka Lyöntien lukumäärä Svensk Stöldskyddsförening 
Standardi SF-200

Laminoitu lasi 
Paksuus - Paino

Hammerglass-tuote 
Paksuus - Paino

P6B 30-50 Luokka 1 & 2 12/15 mm - 30/38 kg/m2 HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P7B 51-70 Luokka 3 19 mm - 42 kg/m2 HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P8B 71< Luokka 3 21/24 mm - 43/54 kg/m2 HmG 8/10 mm - 9.6/12.0 kg/m2

P8B 71< Luokka 3 - HmG Insulate 6 mm  
(HG6-12-4.41)

Luokka Lataus (kg) Etäisyys 
(m)

Paine PSO 
(bar)

Sysäys ISO 
(bar/ms)

Hammerglass-tuote

EXR1 3 5 0.75 1.05 HmG 12 mm

EXR2 3 3 2.3 1.65 HmG 12 mm

EXR3 12 5,5 1.7 2.25 -

EXR4 12 4 3.6 3.00 -

EXR5 20 4 6.3 4.20 -

Suojalasi/Räjähdyssuojaus 
EN 13123/13124-2

Suojalasi/Luotisuoja 
EN 1063

Luokka Aseet Kaliiperi Etäisyys (m) Lähtönopeus (m/s) Laukausten 
lukumäärä

Hammerglass-tuote

BR1 Käsituliase/Kivääri .22 LR 10 360 m/s 3 -

BR2 Käsituliase 9 mm x19 Parabellum 5 400 m/s 3 -

BR3 Käsituliase .357 Magnum 5 430 m/s 3 -

BR4-NS Käsituliase .44 Magnum 5 440 m/s 3 HmG BR4NS 23 mm

BR5 Kivääri 5.56x45 mm 10 950 m/s 3 -

BR6-NS Kivääri 7.62x51 mm 10 830 m/s 3 HmG BR6NS 39 mm

BR7 Kivääri 7.62x51 mm 10 820 m/s 3 -

Suojaus- & Turvaluokat



Laminoitu lasi, yksinkertainen 26 mm: 65 kg/m2

Hammerglass 8 mm: 9,6 kg/m2

Hammerglass-lasitus säästää painoa korkeim-
missa suojausluokissa, josta on etua olemassa 
olevan järjestelmän lasituksessa.

• Puolta kevyempi verrattuna tavalliseen lasiin
• Ohuempi paksuus korkeassa suojausluokassa
• Nykyinen järjestelmä helpompi lasittaa

Luokka Laminoitu lasi
Paksuus (mm)

Laminoitu lasi
Paino (kg/m2)

Hammerglass
Paksuus (mm)

Hammerglass
Paino (kg/m2)

P4A 10 mm 22 kg 4 mm 4,8 kg

P5A 10 mm 23 kg 6 mm 7,2 kg

P6B 12 mm/15 mm 30 kg/38 kg 6 mm 7,2 kg

P7B 19 mm 42 kg 6 mm 7,2 kg

P8B 21 mm/24 mm 43 kg/54 kg 8 mm/10 mm 9,6 kg/12,0 kg

BR4-NS 
EN 1063 Luodinkestävä 47 mm 118 kg 23 mm 54 kg

BR6-NS 
EN 1063 Luodinkestävä 63 mm 159 kg 39 mm 90 kg

Vertailutaulukot
Hammerglass®/Laminoitu lasi

Vertailutaulukot
Vertailu Hammerglass® ja laminoidun lasin välillä

Hammerglass-lasituksella saavutetaan ajankohtainen suojausluokka, ohuemmalla 
ja kevyemmällä materiaalipaksuudella, laminoituun lasiin verrattuna.
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Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Insulate

2-lasinen vai 3-lasinen?
1. Koska Hammerglass-levyn muotovakaus ei ole samanlainen kuin lasin, se taipuu lasia 

enemmän hyökkäyksen yhteydessä. Pyri siksi rakentamaan mahdollisimman leveä 
ilmarako eristyslaseille. Mielellään 16 mm tai jopa 18, 21 tai 25 mm.

2. Matalin U-arvo, joka Hammerglass kokoonpanolla voidaan saavuttaa,  
on 1,50 2-kertaisessa lasissa ja 0,65 3-kertaisessa lasissa. Nämä kokoonpanot on 
luokiteltu suojausluokkiin P7B tai P8B.

Takuuaika
Myönnämme viiden (5) vuoden täyden eristyslasitakuun kaikille eristyslasituotteille.

Energiansäästölasi, aurinkoenergialasi vai standardi tasolasi?
Energiansäästölasin lisäkustannus, maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa, ja siksi 
käytämme usein energiansäästölasia. Useissa tapauksissa tarvitaan  
aurinkoenergialasia. Käytämme AGC:s (Glaverbel) Sunergy Clear-lasia.

Karkaistu lasi vai laminoitu lasi?
Lasia käytetään ovissa sekä yhä useammin julkisissa rakennuksissa. Kouluissa  
ohjeistetaan useimmiten käyttämään Hammerglass lasitusta ulkopuolella ja joko  
karkaistua- tai lamellilasia sisäpuolella.

Mittapysyvyys
Mitä suurempi lasipinta-ala on, sitä paksumman pitää ulkopuolisen Hammerglass ruu-
dun olla. Käytämme yleisesti seuraavia suosituksia (jos ikkunan korkeus on suurempi 
kuin leveys):
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Ruudun korkeus vaihtoehtoisesti leveys
(valitse pienin mitta)

Hammerglass
Suurin koko 2000x3000 mm

Suojaluokka

<1199 mm Hammerglass   6 mm P7B

1200-1699 mm Hammerglass   8 mm P8B

1700-2200 mm Hammerglass 10 mm P8B

>2200 mm Hammerglass 12 mm P8B

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Insulate



Hammerglass® täysin ainutlaatuisesta pintakäsittelystä johtuen Hammerglass® EI voida 
verrata tavalliseen polykarbonaattiin (PC). 

Koska tuotteitten sekoittuminen on kokemusperäisesti ERITTÄIN todennäköistä,  
urakoitsijan käyttäessä käsittelemätöntä tai ohuesti pinnoitettua polykarbonaattilevyä 
(joka kellastuu ja naarmuuntuu) Hammerglass® sijaan, suosittelemme, että ohjeistavista 
teksteistä jätetään pois ilmaisu ”tai vastaava”. 

Sisäpuolinen vai ulkopuolinen järjestelmä: Hammerglass Single
”Yksinkertaisten levyjen täytyy olla esim Hammerglass Single. Kiinnitys on tehtävä Hammerglass AB:n 
suosittelemalla silikonilla hyvän tarttuvuuden ja vanhenemisenkeston varalta.”
Merkintä esim. HmG06 Single

Suojausluokka EN 356
Luokka P6B (Suojausluokka 2) 6 mm Hammerglass
Luokka P7B (Suojausluokka 3) 6 mm Hammerglass
Luokka P8B (Suojausluokka 3) 8 mm Hammerglass

Hammerglass-materiaalin paksuusvalinta on riippuvainen ruudun koosta.

Ohjeistavat tekstit 
Hammerglass Single
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Ohjeistavat tekstit 
Hammerglass Insulate

Koska Hammerglass AB on tietojemme perusteella ainoa yritys maailmassa, joka voi toimittaa 
toimivia, särkymättömiä eristyslasielementtejä viiden (5) vuoden eristyslasitakuulla, olemme jättä-
neet ohjeistavista teksteistä pois sanamuodon ”tai vastaava”.

Hammerglass Insulate, jossa tavallinen float-lasi sisäpuolella 
”Eristyslasi-elementin täytyy olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass- 
ruutu ja float-lasi sisäpuolella. U-arvo 2,6. Luokka P7B.”
Merkintä esim. HmG06-16-F4

Hammerglass Insulate, jossa energiansäästölasi sisäpuolella   
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass- 
ruutu ja sisäpuolella kovapinnoitteinen energiansäästölasi. U-arvo 1,53. Luokka P7B.”
Merkintä esim. HmG06-16-FE4 

3-lasinen Hammerglass Insulate, jossa sisäpuolinen energiansäästölasi  
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass- 
ruutu, karkaistu lasi keskellä ja pehmeäpinnoitteinen energiansäästölasi sisäpuolella. U-arvo 1,19. Luokka P7B.” 
Merkintä esim. HmG06-14-F4-16-FE4

3-lasinen Hammerglass Insulate, jossa energiansäästölasi sekä sisäpuolella että välilasina 
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass- 
ruutu, ja pehmeäpinnoitteinen energiansäästölasi sekä keskellä että sisäpuolella. U-arvo 0,66. Luokka P7B.” 
Merkintä esim. HmG06-16-SFE4-12-SFE4

Hammerglass Insulate IR (infrapuna), jossa energiansäästölasi sisäpuolella  
(aurinkosuojattu energiansäästöelementti) 
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass IR- 
ruutu ja sisäpuolella pehmeäpinnoitteinen energiansäästölasi. U-arvo 1,53. Luokka P7B.” 
Merkintä esim. HmG06IR-16-FE4

Hammerglass Insulate, jossa sisäpuolinen auringonsuojalasi   
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass-ruutu 
ja Sunergy Clear-ruutu sisäpuolella. U-arvo 1,86. Luokka P7B.” 
Merkintä esim. HmG06-16-SuCl4

Hammerglass Insulate, jossa tavallinen karkaistu lasi sisäpuolella   
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass-ruutu 
ja karkaistu lasi sisäpuolella. U-arvo 2,6. Luokka P7B.” 
Merkintä esim. HmG06-16-H4

Hammerglass Insulate, jossa sisäpuolinen karkaistu energiansäästölasi 
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, jossa ulkopuolella on Hammerglass-ruutu 
ja karkaistu, kovapinnoitteinen energiansäästölasi sisäpuolella. U-arvo 1,53. Luokka P7B.” 
Merkintä esim. HmG06-16-HE4

Hammerglass Insulate, jossa sisäpuolinen laminoitu lasi   
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate-tyyppinen, Luokka P7B, jossa ulkopuolella on  
Hammerglass-ruutu ja laminoitu lasi sisäpuolella. U-arvo 1,5.” 
Merkintä esim. HmG06-16-44.2E

Hammerglass Insulate Suojausluokassa P8B (Suojausluokka 3)  
”Eristyslasielementin pitää olla esim. Hammerglass Insulate P8B-tyyppinen, jossa ulkopuolella on  
6 mm Hammerglass-ruutu ja laminoitu 44,1 -lasi sisäpuolella. U-arvo 2,0.” 
Merkintä esim. HmG06-16-44.1
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Seuraavissa teksteissä on vakiona Valkoinen kehyksen väri. Kaikki profiilit voidaan toki 
maalata RAL- ja NCS-väreissä. 

Suojausluokka EN 356
Luokka P6B (Suojausluokka 2) 6 mm Hammerglass
Luokka P7B (Suojausluokka 3) 6 mm Hammerglass
Luokka P8B (Suojausluokka 3) 8 mm Hammerglass

Hammerglass-materiaalin paksuusvalinta on riippuvainen myös ruudun koosta.

Ohjeistavat tekstit
Hammerglass Add-On
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Ulkopuolinen järjestelmä: Hammerglass Add-On-S
”Ulkopuolelle asennettavan lisäjärjestelmän pitää olla 
esim. Hammerglass Add-On-S -tyyppiä, jossa  
Hammerglass-ruudun profiili on kylmävalssattua  
teräslevyä”
Merkintä esim. HmG06+S (Valkoinen)

Sisäpuolinen järjestelmä: Hammerglass Add-On-F
”Päällepäin asennettavan lisäjärjestelmän pitää olla 
esim. Hammerglass Add-On F -tyyppiä, jossa  
Hammerglass-ruudun profiili on kylmävalssattua  
teräslevyä.”
Merkintä esim. HmG06+F (Valkoinen)

Sisäpuolinen järjestelmä: Hammerglass Add-On-U
”Päällepäin asennettavan lisäjärjestelmän pitää olla 
esim. Hammerglass Add-On U -tyyppiä, jossa  
Hammerglass-ruudun profiili on kylmävalssattua  
teräslevyä.”
Merkintä esim. HmG06+U (Valkoinen)
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Nykyaikainen infrastruktuuri
MELUSUOJAT
CE-merkittyjä melusuojaratkaisuja tienvarsille, silloille  
ja rautateille.

MATKAILUKESKUKSET
Särkymättömiä lasitusratkaisuja matkakeskuksiin,  
linja-autoterminaaleihin ja asemalaitureille.

SÄÄSUOJAT
Kiinteitä, särkymättömiä sääsuojaratkaisuja linja-autokatoksiin, 
asemalaitureille, toreille.

ALIKULKUTUNNELIT
Valaistut alikulut lisäävät ympäristön turvallisuutta.

SILLAT
Läpinäkyviä melu- ja putoamissuojia silloille.

KATOKSET
Läpinäkyvät kattoratkaisut valmistetaan levyistä, jotka  
valmistetaan mittatilauksena teräsrungon asennuksen jälkeen.

VOIMAVIRTASUOJAT
Moderni voimavirtasuoja tuoteluokassa EXC2 tai EXC3  
ajolankoja ylittäville silloille.

KAITEET
Sirpaleettomat kaideratkaisut eliminoivat ilkivallasta johtuvan
vaarallisen lasimurskan.

MEDIA
Sirpaleettomat näyttösuojat eliminoivat ilkivallasta johtuvan
lasimurskan.



Tuoteseloste
Melusuojat System GROUND-2
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System GROUND-2
Täydellinen, CE-merkitty järjestelmä pulttikiinnityksellä maa-
han tai muuriin, teiden tai rautateiden varsille.

Levyjen nanokäsittelyn ansiosta minimoituu kunnossapi-
tokustannukset, koska lika huuhtoutuu pois sateella, eikä 
graffitit kiinnity niihin.

Hammerglass-ruudut puristetaan VKR-pylvään ja lujaraken-
teisen puristusprofiilin väliin, sekä varmistetaan vaijerilla 
yläreunastaan. Asennettaessa levyjä maahan pulttaamalla 
ne on hyvä upottaa n. 20 cm maahan, jotta äänen leviämi-
nen levyjen alta estyy.

Hammerglass-levyt ovat useimmiten 12 mm paksuja, ja ne 
voidaan kuvioida lintujen törmäyksien torjumiseksi.

Rakenne ja asennus
Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Meluesteen pitää olla CE-merkitty ja valmistettu 12 mm 
paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), 
kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta poly-
karbonaatista, esim. Hammerglass, ja joka on asennettu 
kuumasinkittyihin pylväisiin joiden, esim. Hammerglass 
Ground-2.”

Tekninen erittely GROUND-2

Suurin leveys 2000 mm
Suurin korkeus (leveyden ollessa 2000 mm) 6000 mm

Voidaan leikata puolisuunnikkaiksi Kyllä
Voidaan lintusuojata Kyllä

VKR-pylväsmitat 100 x 100 x 6 mm
U-profiilin mitat 44 x 26 x 4 mm
Puristusprofiilin koko 8 mm

Levyjen paksuus 12, 15 och 17 mm

Melunvaimennusluokka B3 (12 mm)

Melunvaimennus  12 mm 34 dBRw
  12 mm 30 DLR
  15 mm 35 dBRw
  17 mm 36 dBRw
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MELUSUOJAT
System Ground-2



Tuoteseloste
Melusuojat System BRIDGE-2
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System BRIDGE-2
Täydellinen järjestelmä asennettavaksi siltapylväisiin teiden 
ja rautateiden varsille.

Levyjen nanokäsittelyn ansiosta minimoituu kunnossapi-
tokustannukset, koska lika huuhtoutuu pois sateella, eikä 
graffitit kiinnity niihin.

Hammerglass-ruudut puristetaan VKR-pylvään ja lujaraken-
teisen puristusprofiilin väliin, sekä varmistetaan vaijerilla 
yläreunastaan. Asennettaessa levyjä maahan pulttaamalla 
ne on hyvä upottaa n. 20 cm maahan, jotta äänen leviämi-
nen levyjen alta estyy.

Hammerglass-levyt ovat useimmiten 12 mm paksuja, ja ne 
voidaan kuvioida lintujen törmäyksien torjumiseksi.

Rakenne ja asennus
Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Meluesteen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemi-
kaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoit-
etusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, 
esim. Hammerglass, ja joka on asennettu kuumasinkittyihin 
pylväisiin joiden, esim. Hammerglass Bridge-2.”
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MELUSUOJAT
System Bridge-2

Tekninen erittely BRIDGE-2

Suurin leveys 2000 mm
Suurin korkeus (leveyden ollessa 2000 mm) 6000 mm

Voidaan kallistaa sisään-/ulospäin Kyllä
Voidaan leikata puolisuunnikkaiksi Kyllä
Voidaan lintusuojata Kyllä

VKR-pylväsmitat 100 x 100 x 6 mm
U-profiilin mitat 44 x 26 x 4 mm
Puristusprofiilin koko 8 mm

Levyjen paksuus 12, 15 och 17 mm

Melunvaimennusluokka B3 (12 mm)

Melunvaimennus  12 mm 34 dBRw
  12 mm 30 DLR
  15 mm 35 dBRw
  17 mm 36 dBRw



Tuoteseloste
Melusuojat System BRIDGE-3
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MELUSUOJAT
System Bridge-3

System BRIDGE-3
Täydellinen CE-merkitty järjestelmä asennettavaksi tie- tai 
rautatiesiltojen reunapalkkien ulkosivuun. Normaalisti levyt 
kallistetaan ulospäin niin, että kaiteen työleveys voidaan 
säilyttää.

Levyjen nanokäsittelyn ansiosta minimoituu kunnossapi-
tokustannukset, koska lika huuhtoutuu pois sateella, eikä 
graffitit kiinnity niihin.

Hammerglass-ruudut puristetaan VKR-pylvään ja lujaraken-
teisen puristusprofiilin väliin, sekä varmistetaan vaijerilla 
yläreunastaan. Asennettaessa levyjä maahan pulttaamalla 
ne on hyvä upottaa n. 20 cm maahan, jotta äänen leviämi-
nen levyjen alta estyy.

Hammerglass-levyt ovat useimmiten 12 mm paksuja, ja ne 
voidaan kuvioida lintujen törmäyksien torjumiseksi. 

Rakenne ja asennus
Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Meluesteen pitää olla CE-merkitty ja valmistettu 12 mm 
paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestä-
vää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta 
polykarbonaatista, esim. Hammerglass, joka on asennettu 
reunapalkin ulkopuolelle, kuumasinkitettyihin tolppiin, esim. 
Hammerglass Bridge-3.”
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Tekninen erittely BRIDGE-3

Suurin leveys 2000 mm
Suurin korkeus (leveyden ollessa 2000 mm) 6000 mm

Voidaan kallistaa sisään-/ulospäin Kyllä
Voidaan leikata puolisuunnikkaiksi Kyllä
Voidaan lintusuojata Kyllä

VKR-pylväsmitat 100 x 100 x 6 mm/
 100 x 100 x 8 mm
U-profiilin mitat 44 x 26 x 4 mm
Puristusprofiilin koko 8 mm

Levyjen paksuus 12, 15 ja 17 mm

Melunvaimennusluokka B3 (12 mm)

Melunvaimennus  12 mm 34 dBRw
  12 mm 30 DLR
  15 mm 35 dBRw
  17 mm 36 dBRw



Tuoteseloste
Hammerfoam sivu 1 (2)
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Hammerfoam sivu 1(2)

Täydellinen, CE-merkitty järjestelmä, siltaan tai muuriin asen-
nettavaksi, teiden tai rautateiden varsille. Järjestelmä perus-
tuu valmiiksi koottuihin Hammerglass Ground-2/Bridge-2/
Bridge-3 -ratkaisuihin, joita täydennetään Hammerglass-levyyn 
kiinni puristettavalla, erittäin hyvin melua imevällä matolla. 
Täydellinen, CE-merkitty järjestelmä, siltaan tai muuriin asen-
nettavaksi, teiden tai rautateiden varsille. Järjestelmä perustuu 
valmiiksi koottuihin Hammerglass Ground-2/Bridge-2/Bridge-3 
-ratkaisuihin, joita täydennetään Hammerglass-levyyn kiinni
puristettavalla, erittäin hyvin melua imevällä matolla. Hammer-
foam-materiaali asennetaan rautateiden varsilla kiskopuolelle
ja teiden varsilla tienpuolelle. Suojalevyn vastakkaisella puolella
on ilkivaltaa kestävä Hammerglass-levy, joka on lisäksi upotettu
20 cm maahan.

Hammerfoam on liekinkestosuojattu, sekä UV- ja vanhene-
misenkestävää. Kestää kemikaaleja ja painepesua graffitien 
poiston yhteydessä. Ei ime vettä. 

Rakenne ja asennus
Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijamme 
laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. An-
namme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan leika-
tut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja asennus. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Meluesteen pitää olla CE-merkitty ja valmistettu 12 mm 
paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), 
kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta poly-
karbonaatista, esim. Hammerglass, ja joka on asennettu 
kuumasinkittyihin pylväisiin joiden, esim. Hammerglass 
Ground-2. Melua vaimentavana aineena käytetään 50 mm 
Hammerfoamia 1 200 mm korkeudelle.”

Suurin leveys Ground-2 2000 mm
Suurin korkeus 6000 mm
Hammerfoam paksuus 50 mm
Hammerfoam korkeus Vakiona 1200 mm
Hammerglass-levyn paksuus 12 mm (10, 15, 17 mm)

Paloluokitus DIN 4102  Luokka B1
Paloluokitus EN 13501-1 Luokka B, S1-S2, d0
Melunvaimennusluokka B3 (HmG 12 mm)

Melunvaimennus Hammerglass 12 mm 34 dBRw
Melunvaimennus Hammerglass 12 mm 30 DLR
Melunvaimennus Hammerglass 15 mm 35 dBRw
Melunvaimennus Hammerglass 17 mm 36 dBRw 

Melunvaimennus HmG+Hammerfoam 12+55 mm 37 dBRw 
Melunvaimennus HmG+Hammerfoam 12+55 mm 31 DLR

Melun absorptiokyky Hammerfoam  Katso seuraava sivu

Tekninen erittely

MELUNVAIMENNUS
Hammerfoam
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Hammerfoam sivu 2 (2)
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Projekti: Laboratoriotesti Ympäristö: Akustisesti säädetty tila
Päivämäärä: 1.5.2013 Testimenetelmä: dB-mittaus (laboratoriotesti)
Materiaali: 50 mm Hammerfoam Äänilähde: Rosa brus (Teatteri)
Kautta: ABJ, SP Boråsissa  Mittauslaite: Optimus, Sound Level Meters, CR: 160

  dB dB R 
  (ilman Hammerfoamia) (joissa Hammerfoam) (vaimennus) 
 LAeq: 86,6 dB 76,5 dB 10,1 dB 
 LCeq: 90,4 dB 82,8 dB 7,6 dB 
 
LAeq:  Keskimääräinen melualtistus kahdeksan (8) tunnin työpäivän aikana,  
 ihmiskorvan kuuloalueen sisällä
LCeq:  Sama kuin LAeq, mutta laskenta on tehty leveämmällä Hz-laajuudella

Desibeli on äänenpainetason 
logaritminen yksikkö
• 1 dB muutos äänenpaineta-

sossa on korvinkuultavaa
• Melutason muuttuessa 3 dB, 

kuulovauriomahdollisuus joko 
kaksinkertaistuu tai puolittuu

• Vasta kun melu muuttuu  
10 dB, koetaan äänenvoimak-
kuuden muutos kaksinkertais-
tumisena tai puolittumisena

Absorptiomittaus
Testi toteutettiin 354:2003 
01/12/2003 päivätyn UNI EN 
ISO -normin mukaisesti. Akus-
tinen äänen absorptiomittaus 
resonanssisäädetyssä tilassa..

 Hz/a Hammerfoam
  (50 mm)

 100 0,1300

 125 0,1600

 160 0,2800

 200 0,4000

 250 0,6900

 315 1,1300

 400 1,0100

 500 0,9900

 630 1,0300

 800 1,1200

 1 000 1,0900

 1 250 1,0700

 1 600 1,0200

 2 000 1,0900

 2 500 1,0500

 3 150 0,9700

 4 000 0,9100

 5 000 0,8900

Tulos: Äänen absorptioluokka:  A
 Mitattu äänen absorptiokerroin αw = 0,9
 Koostearvo DLα = 7

Freq
(Hz)

Ilman
Hammerfoam

(100 cm)

Joissa
Hammerfoam

(100 cm)

Vaimennus
Hz alue

(100 cm)

125 78,4 dB 73,3 dB 5,1 dB

250 88,0 dB 81,4 dB 6,6 dB

500 83,7 dB 74,0 dB 9,7 dB

1 000 73,2 dB 65,0 dB 8,2 dB

2 000 78,6 dB 68,3 dB 10,3 dB

4 000 78,8 dB 62,0 dB 16,8 dB

8 000 77,2 dB 39,6 dB 37,6 dB

16 000 66,5 dB 35,9 dB 30,6 dB

MELUNVAIMENNUS
Hammerfoam

Mittaukset on suoritettu erillisesti Hammerfoamilla – ei yhdessä Hammerglassin kanssa. Melun absorption 
lisäksi 12 mm Hammerglass-levyllä (34 dBRw) on heijastava vaikutus.

Vähennys/Hz alue 
(100 cm)

dB ilman Hammerfoamia 
(100 cm)

dB joissa Hammerfoam
(100 cm)
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VOIMAVIRTASUOJAT

VOIMAVIRTASUOJAT 
rautatiesilloille
Hammerglass AB on yhteistyössä Svenska Trafikverketin 
kanssa kehittänyt suojausratkaisun, joka noudattaa uusia, 
rautatiesiltojen korkeajännitesuojauksia koskevia sähkö-
järjestelmien suojausohjeita. Korkeajännitesuojauksen 
lujuuslaskelmien lähtökohtina ovat lumi-, tuuli- ja junien 
aiheuttamat tuulikuormitukset noudattaen myös melues-
teille asetettua CE-normia EN-14388. Särkymätön Ham-
merglass-suojarakenne sulautuu ympäristöön ja muodostaa 
samalla tiiviin esteen alapuolella kulkeville korkeajännitelan-
goille.

Rakenne ja asennus
Korkeajännitesuojaus koostuu 12 mm Hammerglass-levyistä, 
jotka on kiinnitetty siltapalkin sivuun vinoon kiinnitettyihin 
pylväisiin. Sillan uusimisen tai uuden sillan rakentamisen yh-
teydessä pylväät asennetaan kiinnityslaipalla kaidepylväiden 
alle. Suojauksen väsymislujuus lasketaan simuloimalla junan 
aiheuttamaa tuulikuormitusta sekä lumi- ja tuulikuormitus-
ta. Ratkaisu on veden- ja ilkivallan kestävää, ja sitä voidaan 
valmistaa EXC2 tai EXC3 -malleina.

Hammerglass AB voi ottaa hoitaakseen koko urakan, poista-
malla nykyisen suojauksen ja asentamalla uuden, Hammerg-
las voimavirtasuojan. Toimitamme valmiit DWG-piirustukset 
kiinnitysratkaisuineen. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Voimavirtasuoja on valmistettava voimavirtastandardien, 
ja tuuli- ja lumi- ja junan aiheuttaman ilmavirran kestä-
vyyslaskelmien mukaisesti 12 mm paksusta kemikaaleja 
kestävästä (myös asetoni kestävää), kovapinnoitetusta, 
vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. 
Hammerglass, asennettuna ulospäin kallistettuihin pylväisiin 
ja jonka valmistemalli on... [EXC2 tai EXC3]... pinnoiteluokka 
C5-M, esim. Hammerglass Bridge-3.”

Suurin levykoko 2000 mm
Suurin levykorkeus 2000 mm

VKR-pylväsmitat 120 x 120 x 8 mm
U-profiilin mitat 44 x 26 x 4 mm

Levyn paksuus 12 mm

Tiekaiteen työleveys 1000 mm

Kiinnitysmenetelmä Ehtojen mukaisesti

Tekninen erittely
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HARJALIITOKSET

Sähköä johtamaton 
harjalevy
Peittävä Hammerglass harjalevy on erinomainen ja toimiva 
vaihtoehto perinteiselle harjapellille. Rautateiden varsilla 
olevissa meluesteissä ja aidoissa peltiset harjalevyt ovat 
turvallisuussyistä suorastaan sopimattomia. Pudonnut joh-
dinlanka, joka tulee kosketukseen pellin kanssa, tekee koko 
suojauksesta virtaa johtavan, josta voi aiheutua tuhoisia 
seurauksia. Tässä voidaan mainiosti käyttää Hammerglass 
harjalevyä suojaamaan alla olevaa puurakennetta kosteudel-
ta ja laholta.

Hyödyt
• Eristävä/Sähköä johtamaton

• Kevyt

• Pitkä elinikä

• Vähäinen kunnossapitotarve

• Kustannustehokas

Rakenne ja asennus
Hammerglass harjalevy valmistetaan 4 mm paksusta, 
mustasta UV-kestävästä Hammerglass-levystä, joka voidaan 
sovittaa joko nykyiseen- tai uuteen lankkuaitaan/suojausrat-
kaisuun. Muotoilu ja mitat tarpeen mukaisesti.

Asennus Hammerglass AB:n ohjeiden mukaisesti.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Harjaliitokset pitää olla kemikaaleja kestävästä (myös aseto-
nin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suo-
jatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Suurin profiilipituus 3000 mm

Levyn paksuus 4 mm

Väri Musta

Kiinnitysmenetelmä Ruuveilla/pulteilla paikan päällä

Tekninen erittely
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KATOT & SEINÄT
System Roofing

System Roofing
Kirkas, värjätty tai opaali Hammerglass-ratkaisu seiniin tai 
kattoihin. Levyt voidaan toimittaa jopa kuuden (6) metrin mit-
taisina, tai saumata äärettömän pitkiksi vesitiiviillä liitoksella. 

• Puolta kevyempi verrattuna tavalliseen lasiin

• 300 kertaa vahvempi kuin tavallinen lasi - sirpaleeton

• Levyt valmistetaan mittatilauksena sen jälkeen, kun teräs-
runko jne. ovat valmiiksi asennettuina.

• Kiinnitykseen ja asennukseen on saatavissa valmiita 
ratkaisuja

• Voidaan toimittaa IR-mallina, 50% lämmön laskulla 

Rakenne ja asennus
Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja 
kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, 
vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. 
Hammerglass.”
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Suurin levykoko 2000 mm
Suurin levykorkeus 6000 mm
Levyn paksuus 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 ja 20 mm

Tekninen erittely
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SÄÄSUOJAT

Vähäinen 
kunnossapitotarve
Särkymätön, kiinteä sääsuojausratkaisu linja-autokatok-
sille, asemalaitureille jne. Ilkivallasta syntyvä vaarallinen 
lasimurska, korkeat saneerauskustannukset ja vaihto 
raskaisiin, vaikeasti käsiteltäviin lasielementteihin voidaan 
välttää. Töherrykset ja muu likaantuminen voidaan poistaa 
useimmilla tunnetuilla pesuaineilla/kemikaaleilla ilman, että 
Hammerglass ruudut kärsivät siitä.

Hyödyt
• 300 kertaa vahvempi kuin lasi – Puolet lasin painosta

• Vapaa näkyvyys ympäristöön

• Vähäinen kunnossapito – Helppo töherrysten poisto

• Kiinnitysratkaisut nykyisiin linja-autokatoksiin

Hammerglass on halvin!
Lasimurska on kallista. Hammerglassin kanssa ei tule lisää 
rikottuja ruutuja. Jo YHDEN lasin vaihdon jälkeen on karkais-
tun lasin vaihtokustannus näin ollen säästetty suhteessa 
Hammerglass levyyn. Vaihda siksi Hammerglass levyyn 
riskialttiissa paikassa – se on investointi, ei kustannus.

Rakenne ja asennus
Hammerglass-levyt toimitetaan yleensä kirkkaina tai opaalei-
na malleina, mutta ne voidaan myös läpivärjätä tai painattaa. 
Asennus nykyiseen rakenteeseen tai asiakasperusteisella 
kiinnitysratkaisulla.

Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Levyjen pitää olla valmistettu kemikaaleja kestävästä (myös 
asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% 
UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Suurin levykoko 3000 mm
Suurin levykorkeus 2000 mm

Levyn paksuus 10 mm, 12 mm

Kiinnitysmenetelmä Nykyinen rakenne

Tekninen erittely
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ALIKULKUTUNNELIT

Valaistut  
alikulkutunnelit
Valaistut alikulut eivät ainoastaan luo turvallisempaa ympä-
ristöä, vaan ne ovat myös kauniita. LED-valaistu opaali, pai-
nettu tai läpivärjätty Hammerglass levy muodostaa kiehtovan 
valopisteen iltapimeässä. 

Taiteellinen muotoilu
Hammerglass levyt voidaan joko silkkipainaa tai painaa 
digitaalisesti. Tekniikka antaa loputtomasti mahdollisuuksia 
henkilökohtaisen kuvituksen ja mallin painotyölle. Suurem-
pien sarjojen yhteydessä on myös mahdollista valmistaa 
läpivärjättyä Hammerglass levyä. Ilmettä voidaan tehostaa 
lisää erilaisilla LED-valaistuksilla.

• Puolta kevyempi verrattuna tavalliseen lasiin

• Levyt valmistetaan mittatilauksena sen jälkeen, kun teräs-
runko on asennettu

• Lähes särkymätön

• Helppo graffitien poisto 

Rakenne ja asennus
Hammerglass-levyt mitataan yksilöllisesti ja valmistetaan 
mittojen mukaan sen jälkeen, kun teräsrunko jne. on asen-
nettu valmiiksi. Levyt ovat joustavia ja ne voidaan muotoilla 
niin, että ne soveltuvat asennettaviksi taivutettuihin profiilei-
hin. Kiinnitys teräsprofiililla/Hammerglass Fixpointilla.

Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja 
kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, 
vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. 
Hammerglass.”

Suurin levykoko 3000 mm
Suurin levykorkeus 2000 mm
Levyn paksuus 12 mm

Kiinnitysmenetelmä Tilanteen mukaan: Teräsprofiili, Fixpoints

Painatus Silkkipainatus/digitaalinen painatus

Valaistus LED/vaihteleva LED

Tekninen erittely
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KAITEET
4-väripainatuksella

Kaideratkaisu 
4-väripainatuksella
Kirkkaat Hammerglass-levyt yhdistettyinä digitaaliseen  
4-väripainatukseen esimerkiksi kaideratkaisuissa.

• Puolta kevyempi verrattuna tavalliseen lasiin

• Särkymätön ja sirpaleeton

• Levyt valmistetaan mittatilauksena sen jälkeen,  
kun kaidepylväät jne. ovat valmiiksi asennettuja

• Kiinnitykseen ja asennukseen on saatavissa valmiita 
ratkaisuja 

Rakenne ja asennus
Hammerglass-levy pylväsjärjestelmään asennettuna. Valoku-
va laminoidaan tällöin kahden 6 mm:n Hammerglass-levyn 
väliin, jolloin ne ovat suojassa ilkivallalta ja auringon UV-sä-
teilyltä. Levyjen reunat suljetaan, jotta veden ja epäpuhtauk-
sien tunkeutuminen levyjen väliin estyy.

Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Levyjen pitää olla valmistettu kemikaaleja kestävästä (myös 
asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% 
UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Levyn suurin koko laminoinnissa 2000 x 2000 mm
Levyn paksuus 2 x 6 mm

Tekninen erittely
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Ohjeistavat tekstit 
Hammerglass Infrastruktuuri

Hammerglass®-levyn täysin ainutlaatuisesta pintakäsittelystä johtuen Hammerglass®-levyä EI voida 
verrata tavalliseen polykarbonaattiin (PC).
Koska tuotteitten sekoittuminen on kokemusperäisesti ERITTÄIN todennäköistä urakoitsijan käyt-
täessä käsittelemätöntä tai ohuesti pinnoitettua polykarbonaattilevyä (joka kellastuu ja naarmuun-
tuu) Hammerglass®-levyn sijaan, suosittelemme, että ohjeistavista teksteistä jätetään pois ilmaisu 
”tai vastaava”.

Hammerglass Melusuoja GROUND-2 
”Meluesteen pitää olla CE-merkitty ja valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kes-
tävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass, ja joka on 
asennettu kuumasinkittyihin pylväisiin joiden, esim. Hammerglass Ground-2.”

Hammerglass Melusuoja BRIDGE-2 
”Meluesteen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapin-
noitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass, ja joka on asennettu kuuma-
sinkittyihin pylväisiin joiden, esim. Hammerglass Bridge-2.”

Hammerglass Melusuoja BRIDGE-3 
”Meluesteen pitää olla CE-merkitty ja valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestä-
vää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass, joka on asen-
nettu reunapalkin ulkopuolelle, kuumasinkitettyihin tolppiin, esim. Hammerglass Bridge-3.”

Hammerfoam Melunvaimennus 
”Meluesteen pitää olla CE-merkitty ja valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestä-
vää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass, ja joka on asen-
nettu kuumasinkittyihin pylväisiin joiden, esim. Hammerglass Ground-2. Melua vaimentavana aineena käytetään 
50 mm Hammerfoamia 1 200 mm korkeudelle.”

Hammerglass Voimavirtasuoja 
”Voimavirtasuoja on valmistettava voimavirtastandardien, ja tuuli- ja lumi- ja junan aiheuttaman ilmavirran kestä-
vyyslaskelmien mukaisesti 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetoni kestävää), kovapinnoitetusta, 
vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass, asennettuna ulospäin kallistettuihin 
pylväisiin ja jonka valmistemalli on... [EXC2 tai EXC3]... pinnoiteluokka C5-M, esim. Hammerglass Bridge-3.”

Hammerglass Harjaliitokset 
”Harjaliitokset pitää olla kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% 
UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Hammerglass Katto - & Seinäjärjestelmä ROOFING 
”Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoite-
tusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Hammerglass Sääsuojat 
”Levyjen pitää olla valmistettu kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 
99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Hammerglass Alikulkutunnelit & Sillat 
”Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoite-
tusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

Hammerglass Kaiteet 
”Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoite-
tusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”
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Tule tutustumaan meihin osoitteessa

www.hammerglass.fi

Löydät sivustoltamme UUTUUDET ja lisää  
TIETOA tuotteistamme ja liikealueestamme.

Voit sekä lukea että ladata uusimpia ESITTEITÄ, 
TUOTETIETOJA ja REFERENSSISIVUJA.

Voit katsoa VIDEOITA ja löytää  
TEKNISIÄ TIETOJA sekä nähdä mitä olemme 
SERTIFIOINEET.
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Tilaa 

Uutiskirjeemme

Varmista, että saat jatkuvasti UUTISIA 
ja uusinta TIETOA tuotteistamme tilaamalla 
uutiskirjeemme.

Mene sivulle www.hammerglass.se
ja paina Nyhetsbrev. Siellä voit valita  
uutiskirjeen, jonka haluat tilata.
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