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TUOTESELOSTE
Hammerglass Luodinkestävät lasit BR4-NS

Hammerglass BR4NS
Luodinkestävä kevyen luokan ratkaisu suojaus-
luokassa BR4-NS (No Splinter), jossa laminoituja 
lasiruutuja yhdistetään Hammerglass ruudulla 
tekee yhdistelmästä mahdollisimman kevyen ja 
ohuen. Hammerglass-lasituksen sisempi ruutu 
estää pirstaleiden ja sirpaleiden pääsemisen 
sisälle huoneeseen.

Jotta BR4-NS-suojausluokka saavutetaan, yksi-
kön on täytynyt kestää kolme .44 Magnum-re-
volverilla ammuttua laukausta viiden metrin 
etäisyydeltä.

Hammerglass BR4NS:n lisäksi tarjoamme myös 
täydellisiä, teräsjärjestelmillä vahvistettuja 
luotisuojausratkaisuja ikkunoihin ja oviin. Nämä 
suojausluokassa FB4 tai EN 1522 sertifioidut 
teräsjärjestelmäratkaisut antavat täydellisen 
suojan ballistisia hyökkäyksiä vastaan.

Käyttöalueet
Lähetystöt, viranomaistahot, sotilaalliset rakenteet, pankit, 
kultasepät ja muu myymälätoiminta, hotellit, yksityisasunnot 
jne. joiden uhkakuva on keskikorkea.

Tuotekuvaus
Hammerglass BR4NS on ballistisen suojausluokan keski-
tason tuote. Yksikkö koostuu useasta laminoidusta lasiker-
roksesta, jossa Hammerglass on sisin laminoitu ruutu, jotta 
estetään pirstaleiden ja sirpaleiden tunkeutuminen sisälle 
huoneeseen ammunnan yhteydessä.

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.

Tekninen erittely

Suojausluokka BR4-NS (Magnum 44)

Vahvuus 23 mm

Paino 54 kg/m2

Sisäruutu Hammerglass

Sirpaleet/pirstaleet Ei pirstaloitumista/sirpaloitumista

Suojausluokka ja sertifikaatti
Beschussamt Ulm on testannut Hammerglass BR4NS:n Sak-
sassa ja se on sertifioitu EN 1063 BR4 NS:n mukaisesti.  
Hammerglass on sertifioitu myös brittiläisen ”Secured by 
Design”-poliisistandardin mukaisesti.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Ampumista kestävän lasiyksikön on aina oltava esim. Ham-
merglass BR4NS-tyyppiä.”

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Yksi (1) vuosi laminoinnin avautumiselle. Muiden materi-
aalien ja asennuksen takuuaika noudattaa alalla voimassa 
olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erityisra-
kentamisessa/ remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset 
Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.


