PRODUKTARK
Hammerglass Skudsikring BR6-NS

Hammerglass BR6NS
En kraftig skudhæmmende letvægtsløsning i
modstandsklasserne BR6-NS (No Splinter), hvor
laminerede glasruder kombineres med en
Hammerglass-rude, for at opnå den lavest mulige vægt og tykkelse. Den indre rude i
Hammerglass forhindrer at fragmenter eller
splinter trænger ind i rummet.
For at opnå BR6-NS har enheden under testning
modstået beskydning med 3 skud i en afstand
på 10 meter med et højhastighedsvåben
(7,62 x 51 mm, udgangshastighed 830 m/s).
Udover Hammerglass BR6NS tilbyder vi også
komplette skudhæmmende løsninger med forstærkede stålsystemer til vinduer og døre. Disse
stålsystemer, som jf. EN 1522 er certificeret til
modstandsklasse FB4, byder på en fuldstændig
sikring mod ballistiske angreb.
Anvendelsesområde

Modstandsklasse og certifikat

Ambassader, myndigheder, militære anlæg, banker, guldsmedjer og andre butikslokaler, hoteller, privatboliger osv.
med et højt trusselbillede.

Hammerglass BR6NS er af ”Beschussamt Ulm” i Tyskland
testet og certificeret iht. EN 1063, BR6-NS.
Hammerglass er også certificeret iht. den britiske politistandard ”Secured by Design”.

Produktbeskrivelse
Hammerglass BR6NS er et avanceret ballistisk sikringsglas i
næst højeste modstandsklasse. Enheden består af flere lag
lamineret glas med Hammerglass som inderste laminerede
rude, for at forhindre, at fragmenter eller splinter trænger
ind i rummet under beskydning.

Forslag til foreskrivende tekst

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.

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.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af
brand..

Teknisk specifikation
Modstandsklasse
Tykkelse
Vægt
Indre rude

2018-04

Splitter/Fragment

BR6-NS (7,62x51 mm)
39 mm
90 kg/m2
Hammerglass
Ingen flyvende fragmenter/splinter

”Den skudhæmmende glasenhed skal være af typen
Hammerglass BR6NS.”

Lasermærkning

Garanti
1 års garanti mod delaminering. Garantitiden for øvrige
materialer og montage følger de i branchen gældende almindelige regler for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering
For at kunne garantere for højeste kvalitet må
Hammerglass BR6NS kun monteres af certificerede montører.
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