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PRODUKTBLAD
Hammerglass Spegelglas

Hammerglass Spegelglas
Okrossbara speglar i Hammerglass minskar 
kostnaderna för skadegörelse samt ökar den 
personliga säkerheten i de miljöer där de mon-
teras.

Hammerglass Spegelglas är försett med en 
nanobehandlad yta som kan liknas en tunn 
hinna av glas. Ytbehandlingen gör spegelglasen 
resistenta mot kemikalier och de flesta syraat-
tacker. Graffiti och klotter kan tas bort med 
lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Användningsområden
Offentliga toaletter, omklädningsrum, idrottsanläggningar, 
hissar, fängelser, psykvårdetc där skydd önskas mot vandali-
sering eller glaskross.

Produktbeskrivning
Vikt 1,2 kg/m2 per mm tjocklek, vilket motsvarar halva 
vikten av vanligt glas. En 6 mm spegel väger 7,2 kg/m2. 
Hammerglass Spegelglas finns i standardmått, men kan 
kapas eller formfräsas vid specialmått. Håltagning görs på 
fabrik eller på plats.

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.

Standardmått

500x750 mm 1000x1000 mm

500x1000 mm 1000x1500 mm

500x1500 mm 1000x2000 mm

750x1000 mm 1500x2000 mm

Förslag till föreskrivande text
”Spegel skall vara av typ Hammerglass Spegelglas, vilket är 
försett med en glashinneliknande nanobehandlad yta. Fast-
sättning görs med genomgående skruv (får ej försänkas). 
Kan även monteras i fixpoint eller klämfäste. Vid montage 
med limning eller silikon kontakta Hammerglass AB.”

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

Garanti
Garantitiden på Hammerglass spegelglas är 10 år. Garan-
tin omfattar åldersrelaterad missfärgning av själva glaset, 
sprickbildning eller bräckage. Garantitid på övrigt material 
och montage följer de i branschen gällande byggarantivillko-
ren enligt AB 92.

Montering
Hammerglass Spegelglas monteras med genomgående 
skruv (får ej försänkas). Kan även monteras i fixpoint eller 
klämfäste. Vid montage med limning eller silikon kontakta 
Hammerglass AB. Vid större ytor ca 1500x2000 mm ska 
Hammerglass Spegelglas limmas på en plan yta (lämplig 
skiva beroende på miljö), för att garantera bästa optiska 
effekt.


