PRODUKTARK
Hammerglass Rækværker

Hammerglass Rækværker
En udskiftning af gamle altanfronter i metalplade, kompakte trækonstruktioner og ustabile rækværker mod Hammerglass betyder en
enorm ansigtsløftning også for ældre ejendomme.
Splint- og klatrefrie letvægtsløsninger med
en kombination af transparens og sikkerhed.
Opfylder kravene til barnesikkerhed, idet ingen
åbninger er større end 100 mm.
Hammerglass-pladerne leveres normalt i transparent eller opalfarvet udførelse, kan dog ved
større projekter også bestilles i forskellige
farver. Transparente Hammerglass-plader kan
også leveres med digitalt 4-farvetryk.

Anvendelsesområde
Indendørs/udendørs rækværksløsninger til terrasser,
altaner, trapper osv. i såvel offentlige som private miljøer.
Eliminerer risikoen for glasbrud og splintskader.

Produktbeskrivelse
Transparente, opalfarvede eller gennemfarvede Hammerglass-plader til rækværksløsninger. Kan kombineres med
di-gitalt 4-farvetryk. Fotoer kan lamineres ind mellem to 6
mm tykke Hammerglass-plader og på den måde beskyttes
mod hærværk og solens UV-stråling. Pladernes kanter
forsegles for at forhindre, at der trænger vand eller
forureninger ind mellem pladerne.
Splintfrit, klatrefrit. Opfylder kravene til barnesikkerhed, idet
ingen åbninger er større end 100 mm.
Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og
tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med
andre egnede rengøringsmidler.
Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af
brand.

Forslag til foreskrivende tekst
”Pladerne skal være i 12 mm kemikalieresistent (skal kunne
tåle acetone), hård belagt polykarbonat med mindst
99,96% UV-resistens, af typen Hammerglass.”

Lasermærkning
Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og
produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore
kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt
giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti
Teknisk specifikation
1,2 kg/m2
14,4 kg/m2
2 x 6 mm
2018-04

Maks pladestørrelse ved fotolaminering: 2000 x 2000 mm

Garantitiden på Hammerglass er 10 år jf. specificerede
betingelser. Garantitiden for øvrige materialer og montage
følger de i branchen gældende almindelige regler for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering
Færdige løsninger til fastgørelse og montage. Pladerne
produceres efter mål efter at stolpesystemet osv. er færdig
monteret.
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