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Hammerglass-lasitusratkaisut
- Lämpölasijärjestelmä, murtosuojajärjestelmä 
- Luodinkestävät lasit, räjähdyssuojat   
- Melusuojat, turvapeilit
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HAMMERGLASS INSULATE -LÄMPÖLASIJÄRJESTELMÄ

Hammerglass Insulate valmistetaan joko 2- tai 3-kerroksisena. 
Hammerglass-lasi asennetaan useimmiten ulkopuolelle ja toiseksi 
ja/tai kolmanneksi lasiksi valitaan vapaasti joko float-lasi, energian-
säästölasi, karkaistu- tai laminoitu lasi – tai Hammerglass (esim. 
ovissa). Tuotantomenetelmä antaa tuotteille täyden eristyslasita-
kuun. Hammerglass Insulate -ratkaisua voidaan käyttää kaikkien 
markkinoilla olevien lasien kanssa.
Hammerglass suojaa kokonaisvaltaisesti ilkivallalta ja murroilta. 
Eristyslasielementin sisäpuolelle asennettu Hammerglass-levy li-
sää myös henkilösuojausta. Tämä parantaa yleistä turvallisuutta. 
Hammerglass Insulate on EN 356 -standardin mukaisesti hyväksyt-
ty suojausluokkaan P8B.

Hammerglass Add-On-S

Hammerglass Add-On-S -ratkaisua käyte-
tään pääasiassa ulkopuoliseen suojalasituk-
seen. Joissakin tapauksissa S-profiili voidaan 
asentaa myös sisäpuolelle. Hammerglass 
Add-On-S asennetaan ulkopuolelle murto- 
ja ilkivaltasuojaksi tai sisäpuolelle murto- ja 
henkilösuojaksi. 

Hammerglass Add-On-F

Hammerglass Add-On-F -ratkaisua käyte-
tään sisäpuolella suojalasituksena, samoin 
kuin välilasina yhdistetyissä kaarissa. Ham-
merglass Add-On-F asennetaan sisäpuolelle 
murto- ja henkilösuojaksi. 

Hammerglass Add-On-U

Hammerglass Add-On-U -ratkaisua käyte-
tään pääasiassa sisäpuolella suojalasitukse-
na. Tietyissä tapauksissa U-profiili voidaan 
asentaa myös ulkopuolelle. Hammerglass 
Add-On-U asennetaan ulkopuolelle murto- 
ja ilkivaltasuojaksi tai sisäpuolelle murto- ja 
henkilösuojaksi. Saatavissa myös kuparikar-
milla.

HAMMERGLASS ADD-ON -MURTOSUOJAJÄRJESTELMÄ

Hammerglass Add-On -profiilit vanhoihin kehyksiin tai karmeihin 
ovat vaihtoehto kaltereille ja rullakaihtimille. Ulospäin ei näy, että 
kohde on suojattu. Kylmävalssattujen teräslevyjen profiilista puut-
tuu kiinnityskohta, mikä estää järjestelmän irrottamisen tai pois 
vetämisen murtoyrityksessä. Hammerglass Add-On ei vaikuta kiin-
teistön arkkitehtuuriin. Hammerglass Add-On -profiilit toimitetaan 
vapaasti valittavissa RAL- ja NCS-väreissä. Murtosuojaluokiteltu EN 
356 -standardin mukaisesti P7B (6 mm) ja P8B (8-12 mm).

Asennus ja takuu

Hammerglass Add-On asennuksen saa suorittaa ainoastaan hy-
väksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi. Lasimateriaali 
koostuu 4, 6, 8, 10 tai 12 mm Hammerglass-levystä. Lasi liimataan 
kokonaan kyntteeseen ja kiinnitetään hyvän pitävyyden saavut-
tamiseksi lasin ja teräsprofiilin läpi menevillä lukkokantaruuveilla. 
Hammerglass-lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen takuuehto-
jen mukaisesti.

Hammerglass® on nanokäsitelty polykarbonaattilevy, joka on 
300 kertaa vahvempi kuin lasi ja lähes särkymätön. Nanotek-
nologia tekee Hammerglassista vastustuskykyisen useimmille 
kemikaaleille ja hapoille. Graffitit ja lika voidaan poistaa liuotti-
mella tai töhrynpoistomenetelmällä. Pintakäsittely tarjoaa jopa 
99,96 % UV-suojan. Lasi ei sumennu, haalistu eivätkä sen opti-
set ominaisuudet muutu ajan mittaan.

Argonilla täytetty 
lasirakenne

Valon- 
läpäisevyys

Aurinkosäteilyn
läpäisevyys

g-arvo U-arvo Suoja- 
luokka

Hammerglass Insulate

HmG06-16-FE4 0,74 0,60 0,70 1,53 P7B

HmG08-16-FE4 0,73 0,60 0,70 1,53 P8B

HmG06-14-F4-16-FE4 0,67 0,60 0,62 1,19 P7B

HmG08-12-F4-16-FE4 0,66 0,51 0,61 1,19 P8B

FE4-14-HmG06-16-FE4 0,62 0,47 0,58 0,87 P7B

HmG06-14-F4-16-SFE4 0,69 0,44/0,43 0,53 0,98 P7B

SFE4-14-HmG06-16-SFE4 0,66 0,39/0,38 0,48/0,47 0,66 P7B

HmG06-16-44.2E 0,72 0,60 0,70 1,50 P8B

HmG = Hammerglass Clear, FE = Float Energy,   
SFE = Soft coated Float Energy (pehmeäpinnoitus)
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Hammerglass Finland 
Rantakatu 10 B 
65100 Vaasa
Puhelin 050 325 6996 
anton.salmi@hammerglass.fi 
www.hammerglass.fi

TURVAPEILIT

Hammerglassin särkymättömät turvapeilit vähentävät ilkivallan 
kustannuksia ja lisäävät henkilökohtaista turvallisuutta. Peililasin 
pinta on nanokäsitelty, joka muistuttaa ohutta lasikalvoa. Pinta-
käsittely tekee peililaseista kemikaalien ja useimpien happojen 
kestävän. Graffitit ja töherrykset voidaan poistaa liuottimilla tai 
graffitinpoistoaineilla. Lasi voidaan leikata erityismittoihin tai hioa 
haluttuun muotoon. 

Peilien keveys helpottaa suurempien lasiosien käsittelyä. Turvapeili 
on EN 356 -standardin mukaisesti hyväksytty murtosuojausluok-
kaan P7B. Turvapeilejä suositellaan mm. julkisiin WC-tiloihin, pu-
kuhuoneisiin, urheilutiloihin, hisseihin, terapiatiloihin, vankiloihin 
ja psykiatrisiin hoitolaitoksiin. 
Vakiomitat: 500x750, 500x1000, 500x1500, 750x1000, 1000x1000, 
1000x1500, 1000x2000 ja 1500x2000 mm

MELUSUOJAT

Hammerglassin melusuojaratkaisut soveltuvat maanteille, silloille 
ja rautateille. Levyjen keveys ja kova pinta tekevät Hammerglassista 
suositun valinnan sekä suunnitteluun että lasien vaihtoon. Nano- 
teknologian ansiosta pakokaasujen, öljyn ja asfaltin aiheuttamat 
epäpuhtaudet eivät kiinnity yhtä helposti kuin tavalliseen lasiin. 
Arvioitu elinkaari on yli 40 vuotta. Melusuojat täyttävät standardin 
EN 14388 vaatimukset. Murtosuojaluokiteltu EN 356 mukaan P8B .
Hammerglass-levyjen paksuudet (melunvaimennus Rw): 8 mm (31 
dB), 10 mm (32 dB), 12 mm (34 dB), 15 mm (35 dB) ja 17 mm (36 dB).

Hammerglass-levyt puristetaan lämpögalvanoitujen tolppien vä-
liin vahvalla puristuskiinnityksellä ja varmistetaan yläreunasta vai-
jerilla. Kun asennus tehdään pulteilla maahan, levyt voidaan kaivaa 
noin 200 mm syvyydelle, jolla estetään äänen hajonta suojan alla.

System GROUND-2

Täydellinen, CE-merkitty järjestelmä pulttikiinnityksellä maahan tai 
muuriin, teiden tai rautateiden varsille. Hammerglass-levyt asen-
netaan tolppien sisäpuolelle (tietä kohti). 

System BRIDGE-2

Täydellinen asennusjärjestelmä sillankaiteisiin maanteiden ja rau-
tateiden varsille. Asennus tehdään sillan sisäpuolelta.

System BRIDGE-3

Täydellinen, CE-merkitty järjestelmä asennettavaksi maantie- ja 
rautatiesiltojen reunapalkkien ulkopuolelle. Normaalisti levyt kal-
listetaan ulospäin niin, että kaiteen työleveys voidaan säilyttää. 

LUODINKESTÄVÄT LASIT

Muuttuvassa maailmassa kasvaa kehittyneiden suojavarusteiden 
tarve. Hammerglass-ampumissuoja sisältää ampumista estäviä ke-
vyitä ratkaisuja suojausluokissa BR4-NS sekä BR6-NS. Hammerglass 
-ampumissuoja koostuu useista lasipaneeleista, jotka on laminoitu 
yhteen Hammerglass-lasin kanssa. Tämä särkymätön ratkaisu on 
ohuempi ja painaa huomattavasti vähemmän kuin vastaavat lasi-
järjestelmät, mikä on erittäin suuri etu monissa yhteyksissä mm. 
liuku- ja pyöröovissa. 

Luodinkestävää tai ampumisen estävää lasia on saatavilla eri pak-
suuksia riippuen suojaustason vaatimuksista. Käyttökohteita ovat 
mm. lähetystöt, virastot, pankit, kultasepänliikkeet, hotellit sekä 
yksityisasunnot. 
Ampumista kestävän lasin sertifiointi tehdään eurooppalaisen 
standardin EN 1063 mukaan.  Hammerglass-ampumissuoja on Sak-
san Beschussamt Ulmissa testattu ja sertifioitu ylemmissä luokissa 
BR4-NS sekä BR6-NS.

Luokka Ase Kaliiperi Etäisyys Nopeus Laukaukset Laminoitu lasi HmG-tuote

BR4-NS Käsiase .44 Magnum 5 m 440 m/s 3 47 mm - 118 kg/m² HmG BR4-NS 
23 mm - 54,0 kg/m²

BR6-NS Kivääri 7.62x51 mm 10 m 830 m/s 3 63 mm - 159 kg/m² HmG BR6-NS
39 mm - 90,0 kg/m²

BR6-NS ratkaisu kirkkaassa lasissa on 63 mm paksu ja painaa lähes 160 kg/m².   
Käyttämällä Hammerglassia, paksuus pienenee 39 mm:iin ja paino 90 kg/m².

RÄJÄHDYSSUOJAT

Kasvava iskujen ja räjähdysten uhka kaupunkiympäristössä kasvat-
taa kehittyneiden suojalasien tarvetta ikkunoissa, ovissa ja muissa 
lasiosissa. Räjähdyssuojattuja laseja on saatavana erilaisissa ko-
koonpanoissa ja paksuuksissa suojaustason vaatimuksista riippuen. 
Hammerglass-räjähdyssuoja on julkisivuun sopiva ratkaisu, jossa 12 
mm Hammerglass-lasi asennetaan tukevaan teräsrunkoon. Teräs-
runko pitää ruudut paikoillaan, vaikka kyseessä olisi voimakas räjäh-
dys. Tämä täysin särkymätön ratkaisu on ohuempi ja huomattavasti 
kevyempi kuin vastaavat tavalliseen lasiin perustuvat ratkaisut. 
Asennus ei aiheuta näkyviä muutoksia olemassa oleviin lasiosiin.

Luokka Lataus Matka Paine Pso Impulssi Iso HmG-tuote

EXR1 3 kg 5 m 0,75 bar 1,05 bar/ms HmG 12 mm

EXR2 3 kg 3 m 2,3 bar 1,65 bar/ms HmG 12 mm

Hammergalss-laseja on sarjatestattu EN 13124-2 mukaan Ruotsin tekni-
sessä tutkimuslaitoksessa (Sveriges Tekniska Forskininginstitut) Boråsissa. 
Laseja oli asennettu erilaisiin teräskehystyyppeihin. Seitsemän räjäytystä 
suoritettiin 3-5 metrin etäisyydeltä. Tuloksena oli, että 12 mm Hammerg-
lass-lasit kestivät 3 kg:n TNT:n paineaallon 3 metrin etäisyydeltä. 




