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TUOTESELOSTE
Hammerglass Peilit

Hammerglass Peilit
Hammerglassin särkymättömät peilit pienen-
tävät vahingonteon kustannuksia sekä lisäävät 
henkilökohtaista turvallisuutta ympäristöissä, 
joihin ne asennetaan.

Hammerglass peililasin pinta on nanokäsitelty, 
ja se voi muistuttaa ohutta lasikalvoa. Pintakä-
sittely tekee peililasista kemikaalien ja useim-
pien happojen kestävän. Graffitit ja töherrykset 
voidaan poistaa liuottimilla tai graffitinpoistoai-
neilla.

Käyttöalueet
Julkiset vessat, pukuhuoneet, urheilulaitokset, hissit, vanki-
lat, mielenterveyshuoltotilat jne., joissa halutaan suojausta 
ilkivaltaa ja lasinsiruja vastaan.

Tuotekuvaus
Paino 1,2 kg/m2 paksuus mm, joka vastaa puolta tavallisen 
lasin painosta. 6 mm peili painaa 7,2 kg/m2. Hammerglass 
Spegelglas -peili on vakiomitoitettu, mutta se voidaan leikata 
tai muotojyrsiä myös erikoismittaiseksi. Reiitys tehdään 
tehtaalla tai paikan päällä.

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.

Vakiomitta

500x750 mm 1000x1000 mm

500x1000 mm 1000x1500 mm

500x1500 mm 1000x2000 mm

750x1000 mm 1500x2000 mm

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Peilin pitää olla esim. Hammerglass peililasi, jossa on 
lasikalvoa muistuttava nanokäsitelty pinta. Kiinnitys tehdään 
läpimenevillä ruuveilla (kantaa ei saa upottaa). Voidaan kiin-
nittää myös fixpoint- tai puristuskiinnikkeillä. Kiinnitettäessä 
liimalla tai silikonilla, ota yhteyttä Hammerglass AB:iin.”

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

Takuu
Hammerglass-peililasin takuuaika on 10 vuotta. Takuu kat-
taa lasin ikääntymisestä aiheutuvan tummumisen, säröilyn 
tai murtumat. Muiden materiaalien ja asennuksen takuuai-
ka noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimus-
ehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/ remontoinnissa on 
Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 
ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass-peililasi kiinnitetään läpimenevillä ruuveilla 
(kantaa ei saa upottaa). Voidaan kiinnittää myös fixpoint- tai 
puristuskiinnikkeillä. Kiinnitettäessä liimalla tai silikonilla, 
ota yhteyttä Hammerglass AB:iin. Suuremmille pinnoille (n. 
1500x2000 mm) Hammerglass peililasi on liimattava ensin 
tasaiselle pinnalle (sopivaan levyyn), jotta hyvät optiset omi-
naisuudet voitaisiin taata.


