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TUOTESELOSTE
Hammerglass Single

Hammerglass Single
Hammerglass Single on lisälasi, joka on  
300 kertaa vahvempi kuin vastaavan paksuinen 
tavallinen lasi. Hammerglass Single tuotetta 
käytetään lisälasitukseen vanhoihin puitteisiin/
karmeihin, esimerkiksi vanhemmissa element-
ti-ikkunoissa, K-merkityissä kiinteistöissä jne. 
Asennus ei aiheuta muutoksia nykyiseen ark-
kitehtuuriin. Keveys ja korkea suojausluokka 
antaa suuria mahdollisuuksia nykyisten järjes-
telmien lisälasituksiin.

Hammerglass Single lisää suojausta ilkivaltaa ja 
murtoja vastaan. Tämä parantaa yleistä turvalli-
suutta.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toi-
mistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne., missä 
tarvitaan suojausta ilkivaltaa ja murtoja vastaan.

Hammerglass Single-materiaalia käytetään usein liikenteen-
jakajina ajokaistojen välissä, sillankaiteina sekä meluaitoina 
teiden ja rautateiden varsilla. Lyhyt toimitusaika ja äärimmäi-
sen kova pinta tekee Hammerglassista suositun valinnan 
sekä uudiskohteissa että lasien vaihdossa.

Tuotekuvaus
Yhdenkertaisissa lasituksissa tai elementti-ikkunoissa vaih-
detaan joko ulompi tai sisempi lasi Hammerglass Singleen. 
Asennus nykyisiin puitteisiin tehdään erikoiskiinnityksellä ja 
Hammerglassiin soveltuvalla erikoissilikonilla. Suosittelem-
me, että lasit liimataan kokonaan nykyisten karmien/kehys-
ten huullokseen parhaan pitävyyden takia.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantumi-
nen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. 
Lasimateriaali muodostuu 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 tai 20 mm 
Hammerglassista.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Single suojaa ilkivallalta ja murroilta. Asennus 
ei aiheuta muutoksia nykyiseen arkkitehtuuriin. Add-On-jär-
jestelmään asennetulla Hammerglasilla saadaan 30 dBRw:n 
meluvaimennus. Hammerglass järjestelmällä saadaan 
energiansäästöä ja U-arvo paranee.

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 Single asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.


