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Hammerglass Lyhyt tuoteseloste
Hammerglass on Nanoteknologialla valmistettu
hybridituote. Materiaali hyödyntää muovin
särkymättömyyttä ja lasin kemikaalikestävyyttä.
Materiaali on 300 kertaa lasia kestävämpää ja omaa 99,96
% Uv- suojan.
Hammerglassia voidaan valmistaa lasilevyinä, add-on
profiilijärjestelminä, lämpölasina ja ajoneuvolasina.
Hammerglassia käytetään muunmuossa
Poliisirakennuksissa, kultasepänliikkeissä,
puolustusvoimien tiloissa, suurlähetystöissä, tehtaissa,
konttoreissa ja joukonhallinta-ajoneuvoissa.
Hammerglass lasia saa seuraavilla EN turvaluokituksilla;
- EN 356 :P7B & P8B Iskunkesto ja särkymättömyys –testi.
- EN 13124-2 :EXR2 Räjähdyksen kestävyys
- EN 1063: BR1-NS, BR4-NS & BR6-NS luodinkestävyys
- Hammerglass peilit EN 356-P8B (6 mm Paksuus)
- Yhdistelmäjärjestelmä jossa Räjähten- ja luodinkestävyys.
Esim. EXR2 + BR6-NS

Lasi vs Hammerglass
Luokka

Laminoitu
lasi
(Pilkingto
n)

Laminoitu
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(Pilkingto
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Kestävyystaso
Hammergl
ass
Paksuus
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Hammerglass
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EN 356 :
P6B

12/15

30/38

6

7,2

30-50 kirveeniskua
150 kg voima

EN 356 :
P7B

19

42

6

7,2

50-70 kirveeniskua

EN 356 :
P8B

21/24

43/54

8/10

9,6/12,0

70+ kirveeniskua

EN13124-2 :
EXR2

24-27

54

12

14,4

Räjähdys: paine ja
pienkappaleet. 3 kg
TNT lataus 3 m lasista

EN 1063:
BR1-NS
(.22lr)

19

44

12 + 4 mm

19,2

Pienoispistooli
0.22lr kaliiperi
Ja räjähdys

EN 1063:
BR4-NS (.44
mag)

47

118

23

54

Pienois- ja Pistooli
0,22lr. 9 mm. ,357
Mag. 0,44 Remington
Magnum

EN 1063:
BR6-NS
(.308 /
7,62x51
mm)

63

159

39

90

Samat kun BR 4
Ja 7,62 x 39 mm
Ja .308
Ja 7,62 x 51 Nato

EN 1063:
BR6-NS
+
EN13124-2 :
EXR2

24 + 63 =
87
(+
toivottu
ilmaväli)

213,0

12 + 39 =
51 mm
(+ toivottu
ilmaväli)

104,4

Samat kuin Br 6 NS
Ja
Räjähdys: paine ja
pienkappaleet. 3 kg
TNT lataus 3 m lasista

Hammerglass EN 356:P7B & P8B
Murron- ja ilkivallan esto
Hammerglass lasilevyt
Hammerglassia levy voidaan asentaa suoraan
ikkunakarmiin, tuvalasi asennetaan sisä.- tai
ulkopuolelle, riippuen riskin suunnasta.
Lasi soveltuu ikkunoiden ja vitriinien
suojaukseen ja sillä on FKL hyväksyntä

Hammerglassia käytetään monessa kohteessa, korkea Uv-suoja
On tehnyt materiaalista suositun museoissa.

Hammerglass peilit eivät
särjy ja ne eivät vääristä
kuvaa samalla tavoin kuin
kiilotettu metalli.

Hammerglass EN 356:P7B & P8B
Murron- ja ilkivallan esto
Hammerglass add-on Profiilit.
Hammerglassia saa RAL/NCS värillisessä
profiilissa joka mahdollistaa esteettisesti
mielyttävän ja siistin ratkaisun. Profiilit
korvaavat kömpelöt ja rumat kalterit.
Saatavana kolme ratkaisua:

S –profiili:
Ulkopuolelle

F –profiili:
Sisäpuolelle

U–profiili:
Sisäpuolelle

Hammerglass EN 356:P7B & P8B
Murron- ja ilkivallan esto
Hammerglass (HmG) lämpölasit
Hammerglassia asia saadaan lämpölasikasettina tai
valmiissa karmeissa. Käytämme esimerkiksi Nordiska
Fönster – ikkunayrityksen karmiratkaisuja.
Hammerglass lämpölasien U-arvo vaihtelee 1,53 ja
0,65 väliilä, järjestelmästä riippuen. Valittu
Hammerglass lasin paksuus määrittää
turvaluokituksen.
Karmisyvyys
83 mm/ 100 mm

Sisälle aukeava
2 + 1 EN 356: P7B

Sisälle aukeava
3-lasi EN 356: P7B

Kiinteä
3-lasi EN 356: P7B

Avaussuunta

Sisään

Sisään

---

Karmimateriaali

Vapaa

Vapaa

----

Väri

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Lasit

Hmg 6 ulkokormissa.

Hmg06-14-FE4-16FE4

Hmg06-14-FE4-16FE4

Äänenvaimennus

R dB 41-48

R dB 35-39

R dB 33-46

U-arvo (Wm²K)

0,9-1,2

1,0-1,4

0,9-1,24

Räjähdyksen kestävä lasi
Hammerglass räjähdyksenestolasi on luokiteltu
erittäin vaativan EXR2 luokituksen mukaan.
Testiä ei suoriteta ilmatykillä (kuten kevyemmät
luokitukset), vaan se tehdään kenttäoloissa.
Testin läpäisemiseksi vaaditaan että lasi kestää 3
kg TNT panoksen räjähdyksen 3 metrin
etäisyydeltä. Lasin tulee särkymättä kestää
paineaalto sekä lentävien kappaleiden iskut.
Räjähdyksen kestävä lasi tulee aina asentaa
hyväksyttyyn erikoiskarmiin, ratkaisut tehdään
aina mittatilaustyönä kohteesta riippuen.
Tavoitteena saavuttaa mahdollisimman kevyt ja
huomaamaton suoja.

Luodin kestävä lasi
Luodinkestäviä laseja saa pienoiskivääri/-pistooli
.22lr (BR1-NS), käsiasekaliipereita 9 mm & .44
Magnum (BR4-NS) sekä Kiväärikaliipereita 7,62 x
39 mm & 7,62 x 51 mm (BR6-NS) estävänä
ratkaisuna.
Materiaali on lähes puolet lasia kevyempää ja
asennetaan erikoiskarmeihin.

Voit tilata valmiin ENV 1627 &
ENV 1628 hyväksytyn oven
suoraan Hammerglassilta.

FB4 ja FB6 teräsprofiilit riskikohteisiin

Turvatessa kohdetta ampuma-aseen luodeilta ja/tai räjähdyksiltä, on huomiotava ikkunan lisäksi
Karmi. Jotta koko ikkuna voidaan luokitella luodinkestäväksi pitää räjähdyksen kestävissä
ikkunoissa ja EN 1063 BR4-NS luosdinkestävissä ikkunoissa olla EN 1522-1523 FB4 luokiteltu
teräsarmi. Ikkuna joka on EN 1063 BR6-NS luokiteltu vaatii vuorostaan EN 1522-1523 FB46
luokitetun karmirakenteen (kuvassa alla). Painot per juoksumetri, FB4: 7kg, FB6 15 kg.

Optio: Sääsuojattu MDF levy
tai paloluokitettu materiaali

63 mm Maksimisyvyys

FB4 karmi: Lasikasetin maksimisyvyys 38 mm. Karmin
kokonassyvyys on 65 mm.
Lämpölasit ja paloturvalasit: Luodinkestävät,
murronkestävät tai räjähdyksen kestävät lasit voidaan
valmistaa
lämpölasikasetteina. Yhtenä optiona on valmistaa
lämpölasikasetti jossa on paloturvalasi turvalasin parina.
Suunnitteluvaiheessa tulee tosin huomioida että E30 lasi on 7
mm paksu ja EL30 lasi 17 mm paksu, minimietäisyys
paloturvalasin ja turvalasin välillä on oltava 16 mm.

Luodin- ja räjähdyksen
kestävät lasiratkaisut
Yrityksemme tarjoaa ikkunoita jotka ovat luokiteltu räjähdyksen- ja luodinkestäviksi.
Suunnittelijamme avustavat projektin jokaisessa vaiheessa.
Kauttamme saat valmiit ratkaisut jossa yhdistämme materiaaleja siten että saavutamme
sen turvallisuusluokan jonka projekti vaatii.
Olemme lisäksi erikoistuneet ajoneuvolasituksiin joissa voidaan asentaa kevyitä turvalaseja
autoihin. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Hammerglass Finland
Anton Salmi
+358 (0)50 325 6996
Anton.salmi@hammerglass.fi

Ohjeistus hankevaatimusten
laatimiseen
Riskikohteiden hankevaatimukset voivat aiheuttaa haastetta suunnitteluun. Siksi olemme laatineet valmiin vaatimuspohjan suunnitteluun. Mikäli haluat,
lähetämme mielellämme tekstiversiona alla mainitut hankevaatimukset.
PERUSVAATIMUKSET
HUOM! alla olevat vaatimukset mainittava
- Toimittajalla oltava valmius suunnitella ja ehdottaa luodinsuojalasia karmeineen joka
perustuu tarjouksenpyytäjän antamiin rakennekuviin ja piirustuksiin.
- Toimittajalla oltava valmius asentaa luodinkestolasit ja/tai -ovet kohteeseen asiaan
perehtyneellä tiimillä.
- Asentajien ja toimittajan projektivastaavan läpäistävä turvaselvitys.
- Ikkunan enimmäiskoko saa olla enintään 2,5 x 2,5 metriä.
- Toimittajan huomautettava mikäli saaduissa piirustuksissa oleva seikka heikentää
luodinestosuojaa.
- Toimittajan voitava esittää sertifikaatit luotisuojauksesta, murtosuojaluokituksesta ja
räjähdyssuojaluokituksesta niitä pyydettäessä.
- Profiilin/karmin materiaali oltava terästä joka on sääsuojattu lakalla ja/tai maalilla. RAL väri
asiakkaiden toiveiden mukaan.
- Profiilin sisäsyvyys 90 mm tai enemmän.
- /Profiileissa/Karmeissa oltava E 30, A 30 ja EI paloturvaluokitus.
- Profiili luokiteltu EN 1522-1523 FB 4 luodinkestostandardin mukaan kohteissa joissa on EN 1063 BR4 NS luotisuojalasit. Profiililla oltava FB6 luokitus,
mikäli kohteessa käytetään BR6 luokiteltua lasia.
- Kohteessa tulee huomioida luotisuojaus karmin ja seinän kiinnikekohdassa, esimerkiksi hyväksytyllä L-raudalla.
- Profiililla on 2 vuoden takuu.
- Luodinkestolasin oltava osa lämpölasia joka on vähintään kaksikerroksinen. Yksi lasikerros on EN 1063 Br4 NS lasia ja toinen kerros on
Hammerglass 6-12 mm lasia TAI 6 mm Karkaistua lasia TAI 8 mm Laminoitua lasia.
- Lämpölasikaseteilla oltava 5 vuoden takuu kosteudenkerääntymistä vastaan
- Luodinkestävällä lasilla oltava 2 vuoden takuu.
- Luodinestolasilla oltava vähintään EN 1063 BR4 NS luodinestoluokitus, korkean riskin kohteissa tulee luokituksen olla EN 1063 BR6 NS.
- Luodinkestäviä profiileja voitava toimittaa kaarirakenteisina, mikäli hanke niin vaatii.
- Korkeariskikohteissa (esim. ulkoikkunat) tulee tuotteella olla EN 356 P8B murtosuojaluokitus tai EN 13124-2 EXR2 &
EN 13124-2 EXR 2 räjähdesuojaluokitus, riskikuvasta riippuen.
- Uv-suojataso oltava 99,95% tai korkeampi.
- Lasien kestettävä liuotinkemikaaleja kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta.
- Materiaali täytettävä standardin ASTM D 1044 mukainen hankauskestävyys arvoin; <2%,
500 gramman painolla, käyttäen CS-10F levyä hankauskierros luvulla 100.
- Melueristys oltava vähintään DLr> 30 desibeliä sekä 34 dB-Rw.
- Materiaalin oltava itsestään sammuvaa, lasin ei tarvitse olla paloluokiteltu, mutta se ei saa
edistää palamisen kautta palon leviämistä.
- Lämpölasien alitettava U-arvo 1,00.
ELINKAARIVAATIMUKSET (ei perusvaatimuksia, eli ei vaadita mutta pidentävät elinkaarta joten suunnittelijan/arkkitehdin/asiakkaan päätös
haluaako ko. vaatimukset)
- Murtosuojalaseille annettava 10 vuoden särkymättömyys takuu.
- Mikäli kohteessa käytetään räjähdyssuojalasia tulee sen olla mahdollisimman kevyt
painoltaan, enintään 20 kg/m2.
- Luodinestolasin paino ei saa ylittää 55 kg/m2 BR4 laseissa eikä 100 kg/m2 BR6 laseissa,
- Lasille annettava 10 vuoden väritakuu kellertymistä vastaan.
RISKIVAATIMUKSET
Lisäturva/korkean riski kohteet ja kohteet jossa vaaditaan paloturvaikkunoita/-ovia
-Lämpölasin lasikerroksella jonka suuntana on teoreettinen iskun suunta, tulee olla EN 13124-2 EXR2 & EN 13124-2 EXR 2 räjähdykseltä suojaava luokitus.
- Paloturvaikkuna E30 (paksuus 7 mm) tai EI30 (paksuus 17 mm) suunniteltava siten että mainittu ikkuna mahtuu karmin sisämittaan kun se paritetaan
turvaikkunaan.
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