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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


