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FDV dokumentasjon    

Forvaltning - Drift - Vedlikehold 

 

Produsent av glass: Modum Glassindustri AS 

 

 
Type glass: Herdet laminert sikkerhetsglass – LamitechImpact Produktark: 2 Sikkerhet Rev: 28.11.18 

  

 

Kvalitet Styrke/egenskaper Bearbeiding 

Herdet laminert sikkerhetsglass 

(LamitechImpact) er bygget opp av to 

eller flere herdede glassplater med 

et sjikt PVB mellom hvert. Glasset 

er produsert iht gjeldende EN/ NS 

standard for denne type glass. 

Glasset er levert i henhold til 

kundens tegninger og beskrivelse, 

vår ordrebekreftelse og faktura 

LamitechImpact forener styrkene til 

hhv. herdet glass og laminert glass i 

ett og samme produkt. Det biholder 

det herdede glassets styrke ved 

“stump” belastning av kort varighet, 

samtidig som de enkelte herdede 

glassplatene vil henge sammen i den 

seige PVB folien om ett eller flere 

skulle knuse. I de fleste tilfeller 

påvirker ikke lamineringen glassets 

optiske egenskaper. Laminert glass 

beskytter dessuten mot UV-stråling 

med en UV-transmisjon på ca. 2% 

Herdet laminert sikkerhetsglass får 

sine beskyttende egenskaper 

gjennom at glassene herdes før de 

går i en lamineringsprosess. To eller 

flere glass legges lagvis med 

elastiske plastfolier. Sandwich-

pakken varmes opp tilstrekkelig slik 

at folien fester seg til glasset. 

Deretter anbringes det i en autoklav 

hvor folien under høyt trykk og høy 

temperatur smelter sammen med 

glasset. Slik får vi en glassklar 

sikringsrute. Det er PVB folien som 

gjør det laminerte sikringsglasset 

seigt og vanskelig å forsere. 

 

 
Renhold Skader Bestilling nye glass 

Glass rengjøres enkelt med et ph- 

nøytralt vaskemiddel og klut eller 

papir som ikke riper. 

Groing (grønske) og sjøsalt må 

fjernes fortløpende. 

Skadet glass skal byttes umiddelbart 

da det da er svekket 

Nytt glass kan bestilles av 

leverandør eller produsent. 

Glasstype og bearbeiding må 

oppgis. Nytt glass vil bli levert etter 

de normer som til en hver tid gjelder 

for glasstypen 

 

 
Egne notater/kommentarer: 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

Montør: 

Ref: 
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