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Produktblad
Hammerglass Beskjutningsskydd BR6-NS

Hammerglass BR6NS
En kraftigt beskjutningshämmande lättvikts-
lösning i skyddsklass BR6-NS (No Splinter), 
där laminerade glasrutor kombinerats med en 
Hammerglass-ruta för lägsta möjliga vikt och 
tjocklek. Den inre rutan i Hammerglass förhindrar 
att fragment eller splitter tränger in i rummet.

För att uppnå BR6-NS har enheten stått emot 
beskjutning med 3 skott från 10 meters håll 
med höghastighetsvapen (7,62x51 mm, ut-
gångshastighet 830 m/s).

Förutom Hammerglass BR6NS erbjuder vi även 
kompletta beskjutningshämmande lösningar 
med förstärkta stålsystem för fönster och dörrar. 
Dessa stålsystem, certifierade i skyddsklass FB6 
enligt SS-EN 1522, ger ett fullständigt skydd mot 
ballistiska attacker.

Användningsområden
Ambassader, myndigheter, militära anläggningar, banker, 
guldsmeder och andra butiksverksamheter, hotell, privatbos-
täder etc med hög hotbild.

Produktbeskrivning
Hammerglass BR6NS är ett avancerat ballistiskt skyddsglas 
av näst högsta klass. Enheten består av flera lager av lami-
nerat glas, med Hammerglass som den innersta laminerade 
rutan, för att förhindra att fragment eller splitter tränger in i 
rummet. vid beskjutning.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot 
kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmuts-
ning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttag-
ningsmedel. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid 
eventuell brand.

Teknisk specifikation

Skyddsklass BR6-NS (7,62x51 mm)

Tjocklek 39 mm

Vikt 90 kg/m2

Inre ruta Hammerglass

Splitter /Fragment Ingen fragment-/splitteravgång

Skyddsklass och certifikat
Hammerglass BR6NS är av Beschussamt Ulm i Tyskland 
testat och certifierat enligt SS-EN 1063 BR6 NS. 
Hammerglass är också certifierat enligt brittiska polisstan-
darden ”Secured by Design”.

Förslag till föreskrivande text
”Den beskjutningshämmande glasenheten skall vara av 
typen Hammerglass BR6NS”

Lasermärkning
Samtliga Hammerglass-produkter lasermärks med logotyp 
och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för 
våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt 
säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Garanti
1 års garanti mot delaminering. Garantitid på övrigt material 
och montage följer de i branschen gällande byggarantivillko-
ren enligt AB 92.

Montering
Hammerglass Beskjutningsskydd monteras endast av certi-
fierade montörer för att garantera högsta kvalitet.


