Datablad

LAMINERET GLAS
Lamineret glas består af 2 eller flere lag glas, der er
lagt sammen med mellemlæg af PVB-folie, som en
sandwich-konstruktion. Sammenlægning sker i en
autoklaveringsproces under højt tryk (ca. 14 bar) samt
varme.
Lamineret glas med klar eller farvet PVB-folie (PolyVinylButyral folie) iht. DS/EN 14449 samt DS/EN ISO
12543-1/2/3/4/5/6.
Glaskonstruktionens tykkelse afhænger af krav til den
færdige glaskonstruktions styrke og design. Glasset
opbygges i de ønskede glastykkelser og med det ønskede antal mellemlægsfolier ( i lag á 0,38 mm pr. folielag).
Fordelen ved denne glastype er, at ved brud i lamineret glas fastholdes brudstykkerne i det mellemliggende folielag, hvorved alvorlige skæreskader undgås.
Ligeledes kan lamineret glas anvendes til værnkonstruktioner, hvor glasset kan forhindre nedstyrtning.

Der kan udføres forskellige typer kantbearbejdning,
huller og udskæringer afhængigt af det aktuelle projekt.

DESIGN AF FARVER

P å Va n ceva ™ ´s h j em m esi de er der fo r s ke l l i ge
muligheder for selv at designe farver i lamineret glas.
Jf.: www.saflex.com/en/vanceva.aspx.
Se yderligere detaljer i bo•glas’ datablad ”Lamineret
glas med farvet folie”.

VÆRN UDFØRT I GLAS

Ved værn forstås primært afskærmning ved risiko for nedstyrtning pga. niveauforskel mellem to gulvniveauer.
Eksempelvis ved altaner, tribuner, trapper og elevatorskakte. Vedr. glastykkelser og monteringsprincipper
henvises til Glasindustriens vejledning ”Glasværn –
Valg af glas til værn og rækværker”.

GULVGLAS OG TRAPPETRIN

Glaskonstruktioner til gulve og trappetrin udføres som
multi-lags lamineret glas med hærdet glas. Opbygningen
konstrueres iht. aktuelle belastninger og monteringsprincipper for et givent projekt. Glassets udtr yk kan
designes med anvendelse af eksempelvis farvet, ætset
eller jernfattigt glas, mat eller far vet folie samt
serigrafi.

SIKKERHEDSGLAS

Lamineret glas er personsikkerhedsglas (safety) med
klassifikation iht. DS/EN 12600, idet klassen bla.
afhænger af antallet af folielag. Lamineret glas kan
samtidigt opfylde krav til sikring af personer og værdier (security). Sikringsglas klassificeres iht. DS/EN 356.

PRODUKTIONSMÅL
UANEDE KOMBINATIONER AF GLAS OG FOLIE

Lamineret glas kan opbygges med såvel floatglas,
lamineret glas (float+float), som hærdet glas, lamineret
glas (hærdet+hærdet). Alternativt kan der anvendes
varmeforstærket glas. Glaslagene kan være i forskellige tykkelser og farver, ligesom der kan anvendes
belagt glas eller glas med serigrafi (silketryk).

PVB-lamineret glas udføres på mål efter den aktuelle
opgave. Max. produktionsmål er 1600x3000 mm eller
1550x3150 mm. Lamineret glas (float+float) lagerføres i gængse glastykkelser i målet 3210x6000 mm.

Der anvendes forskellige glas- og foliekombinationer
afhængigt af specifikke funktionskrav vedrørende
sikkerhed, sikring, isoleringsevne (termoruder), solafskærmning, styrke og farve m.v.

MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER

Lamineret glas giver kreative mennesker uanede
muligheder for at kombinere glas og design. Glasset
kan eksempelvis anvendes som facadeglas, værn,
v æg ge, døre, g ul ve, trappetrin , baldak in er m. v.
Kontakt bo•glas for nærmere rådgivning
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