
20
17

-0
9

Hammerglass Danmark  •  Ormhøjgårdvej 27  •  DK - 8700 Horsens, DANMARK  •  info@hammerglass.dk   •   www.hammerglass.dk

PRODUKTARK
Hammerglass Spejlglas

Hammerglass Spejlglas
Brudsikre spejle i Hammerglass reducerer om-
kostningerne ved beskadigelse og øger samtidig 
personsikkerheden i de miljøer, hvor de monte-
res.

Hammerglass Spejlglas er forsynet med en 
nanobehandlet overflade som ligner et tyndt lag 
af glas. Overfladebehandlingen gør spejlglas-
set modstandsdygtig overfor kemikalier og de 
fleste syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan 
fjernes med opløsningsmidler eller med andre 
egnede rengøringsmidler.

Anvendelsesområde
Offentlige toiletter, omklædningsrum, idrætsanlæg, elevato-
rer, fængsler, psykiatrier osv., hvor der ønskes beskyttelse 
mod hærværk og glasbrud.

Produktbeskrivelse
Vægt  1,2 kg/m2 pr. mm tykkelse, hvilket svarer til det 
halve af det,  traditionelt glas vejer. Et 6 mm tykt spejl vejer 
dermed 7,2 kg/m2. Hammerglass Spejlglas findes i stan-
dardmål, men kan også skæres eller fræses til ønsket mål 
eller form. Hulningen foretages enten på fabrikken eller på 
monteringsstedet.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resi-
stent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og 
tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med 
andre egnede rengøringsmidler.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af 
brand.

Standardmål

500x750 mm 1000x1000 mm

500x1000 mm 1000x1500 mm

500x1500 mm 1000x2000 mm

750x1000 mm 1500x2000 mm

Forslag til foreskrivende tekst
”Spejl skal være af typen Hammerglass Spejlglas, som er 
udformet med en glaslignende nanobehandlet overflade. 
Fastgørelsen sker med gennemgående skruer (forsænkes 
ej). Kan også monteres med fixpoint eller klemmer.  
For montage med lim eller silikone kontakt venligst  
Hammerglass Danmark.”

Lasermærkning
Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og 
produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore 
kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt 
giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti
Garantitiden på Hammerglass spejlglas er 10 år. Garantien 
omfatter aldersbetinget misfarvning af selve glasset, revne-
dannelse eller brud. Garantitiden for øvrige materialer og 
montage følger de i branchen gældende almindelige regler 
for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering
Hammerglass Spejlglas fastgøres med gennemgående 
skruer (forsænkes ej). Kan også monteres med fixpoint 
eller klemmer. For montage med lim eller silikone kontakt 
venligst Hammerglass Danmark.

Ved større overflademål, ca. 1500 x 2000 mm, skal 
Hammerglass Spejlglas limes på en plan bæreplade 
(egnet plademateriale alt efter miljø), for at garantere den 
bedste optiske effekt.


