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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


