LAD UDSIGTEN
GÅ HELT
TIL KANT.
Din folieguide
til glasværn.

VÆLG DEN
RIGTIGE FOLIE
TIL GLASVÆRN
Sikkerhed og anvendelse hænger
sammen. Måske op i højden og slippe
udsigten fri – eller et smukt indvendigt
glasværn, som skaber flotte rammer for
boligen.
Udover designet er der flere tekniske
forhold og krav til personsikkerhed, der
skal afklares.
I vores folieguide kan du vælge mellem
5 folier med hver sin styrke og funktion.
God fornøjelse

5 FOLIER
- ET UTAL AF
MULIGHEDER
1
			
EVA folie
®
2
PVB
		Trosifol

3
		
Saflex® Structural
®
4
		SentryGlas
®
5
		Vanceva
Color

EVA FOLIE
 Styrke & sikkerhed
Lav styrke og belastningsevne.
Opretholder ikke værnfunktion 		
efter brud og risiko for nedstyrtning.
 Risiko for delaminering
Risiko for delaminering. Folien er
påvirkelig overfor temperaturskift,
og vil ved lave temperaturer blive
stivere og dermed mere ustabil.
 Anbefalet anvendelse
Indvendigt glasværn monteret i
lav højde.
 Designfrihed
Kan kombineres med mat folie,
Vanceva® Color folie og keramisk
digitalprint.

VED BRUD PÅ BEGGE GLAS

JA

NEJ

JA

NEJ

5 ÅR

10 ÅR

Opretholder værnfunktion
Risiko for nedstyrtning af glas
DOKUMENTATION

Delaminering
Værnfunktion ved brud
GARANTI DELAMINERING 5.5.2 

Med kantbeskyttelse
Uden kantbeskyttelse
Digitalprint udvendige side
Kombi mat folie
Kombi Vanceva® Color folie
Guiden er vejledende. Vi anbefaler at få testet den samlede
glas- og montageløsning i vores testlab.

EVA FOLIE

Mere info
SPECIFIKATIONER EVA FOLIE
Bredde maks.

2440 mm

Tykkelse

0,76 mm

Farve

Klar

HÆRDET & LAMINERET GLAS INKL. EVA FOLIE
Varenummer

Opbygning

Tykkelse

300090

4.4.2

8,76 mm

300091

5.5.2

10,76 mm

300092

6.6.2

12,76 mm

300093

8.8.2

16,76 mm

300094

10.10.4

21,52 mm

300095

12.12.4

25,52 mm

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge
den rigtige folieløsning til netop dit
projekt. Besøg glaseksperten.dk for
mere information.

EVA FOLIE

TROSIFOL® PVB
 Styrke & sikkerhed
Middel styrke og belastningsevne.
Opretholder ikke værnfunktion 		
efter brud.
 Risiko for delaminering
Middel risiko for delaminering. Folien
er påvirkelig overfor temperaturskift,
og vil ved lave temperaturer blive
stivere og dermed mere ustabil.
 Anbefalet anvendelse
Ud- og indvendigt glasværn monteret i
lav højde og monteret med kantbeskyttelse.
 Designfrihed
Folien fås i mat. Klar folie kan
kombineres med mat folie, Vanceva®
Color folie og keramisk digitalprint.

VED BRUD PÅ BEGGE GLAS

JA

NEJ

JA

NEJ

5 ÅR

10 ÅR

Opretholder værnfunktion
Risiko for nedstyrtning af glas
DOKUMENTATION

Delaminering
Værnfunktion ved brud
GARANTI DELAMINERING 5.5.2

Med kantbeskyttelse
Uden kantbeskyttelse
Digitalprint udvendige side
Mat Trosifol® PVB folie
Kombi Vanceva® Color folie
Guiden er vejledende. Vi anbefaler at få testet den samlede
glas- og montageløsning i vores testlab.

TROSIFOL® PVB

Mere info
SPECIFIKATIONER TROSIFOL® PVB
Bredde maks.

2440 mm

Tykkelse

0,76 mm

Farve

Klar

HÆRDET & LAMINERET GLAS INKL.
TROSIFOL® PVB
Varenummer

Opbygning

Tykkelse

300001

4.4.2

8,76 mm

300002

5.5.2

10,76 mm

300003

6.6.2

12,76 mm

300004

8.8.2

16,76 mm

300005

8.8.3

17,14 mm

300010

8.8.4

17,52 mm

300006

10.10.3

21,14 mm

300007

10.10.4

21,52 mm

300008

12.12.3

25,14 mm

300009

12.12.4

25,52 mm

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge
den rigtige folieløsning til netop dit
projekt. Besøg glaseksperten.dk for
mere information.

TROSIFOL® PVB

SAFLEX® STRUCTURAL
 Styrke & sikkerhed
Høj styrke og belastningsevne.
Opretholder værnfunktion efter
brud. Kan anvendes med tyndere
glas, da folien har en høj styrke.
 Risiko for delaminering
Minimum risiko for delaminering, da
folien ikke absorberer fugt.
 Anbefalet anvendelse
Glasværn monteret i højden både
ud- og indvendigt. Ideelt til glasværn
uden kantbeskyttelse.
 Designfrihed
Kan anvendes med tyndere glas, så
konstruktionen bliver lettere. Kan
kombineres med mat folie, Vanceva®
Color folie og keramisk digitalprint.

VED BRUD PÅ BEGGE GLAS

JA

NEJ

JA

NEJ

5 ÅR

10 ÅR

Opretholder værnfunktion
Risiko for nedstyrtning af glas
DOKUMENTATION

Delaminering
Værnfunktion ved brud
GARANTI DELAMINERING 5.5.2

Med kantbeskyttelse
Uden kantbeskyttelse
Digitalprint udvendige side
Kombi mat folie
Kombi Vanceva® Color folie
Guiden er vejledende. Vi anbefaler at få testet den samlede
glas- og montageløsning i vores testlab.

SAFLEX® STRUCTURAL

Mere info
SPECIFIKATIONER SAFLEX® STRUCTURAL
Bredde maks.

2440 mm

Tykkelse

0,76 mm

Farve

Klar

HÆRDET & LAMINERET GLAS INKL. SAFLEX®
STRUCTURAL
Varenummer

Opbygning

Tykkelse

300041

4.4.2

8,76 mm

300042

5.5.2

10,76 mm

300043

6.6.2

12,76 mm

300044

8.8.2

16,76 mm

300045

8.8.4

17,52 mm

300046

10.10.4

21,52 mm

300048

12.12.4

25,52 mm

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge
den rigtige folieløsning til netop dit
projekt. Besøg glaseksperten.dk for
mere information.

SAFLEX® STRUCTURAL

SENTRYGLAS®
 Styrke & sikkerhed
Ekstra høj styrke og belastningsevne.
Opretholder værnfunktion efter
brud. Kan anvendes med tyndere
glas, da folien har en ekstra høj styrke.
 Risiko for delaminering
Minimum risiko for delaminering, da
folien ikke absorberer fugt.
 Anbefalet anvendelse
Glasværn monteret i højden både
ud- og indvendigt. Til glasværn uden
kantbeskyttelse.
 Designfrihed
Kan anvendes med tyndere glas, så
konstruktionen bliver lettere. Folien
fås i mat på forespørgsel. Kan kombineres med keramisk digitalprint.

VED BRUD PÅ BEGGE GLAS

JA

NEJ

JA

NEJ

5 ÅR

10 ÅR

Opretholder værnfunktion
Risiko for nedstyrtning af glas
DOKUMENTATION

Delaminering
Værnfunktion ved brud
GARANTI DELAMINERING 5.5.2

Med kantbeskyttelse
Uden kantbeskyttelse
Digitalprint udvendige side
Mat Sentryglas® folie
Kombi Vanceva® Color folie
Guiden er vejledende. Vi anbefaler at få testet den samlede
glas- og montageløsning i vores testlab.

SENTRYGLAS®

Mere info
SPECIFIKATIONER SENTRYGLAS®
Bredde maks.

1530 mm

Tykkelse

0,89 mm

Farve

Klar

HÆRDET & LAMINERET GLAS INKL.
SENTRYGLAS®
Varenummer

Opbygning

Tykkelse

300021

4.4.1

8,89 mm

300022

5.5.1

10,89 mm

300023

6.6.1

12,89 mm

300024

8.8.1

16,89 mm

300026

10.10.1

20,89 mm

300028

12.12.1

24,89 mm

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge
den rigtige folieløsning til netop dit
projekt. Besøg glaseksperten.dk for
mere information.

SENTRYGLAS®

VANCEVA® COLOR
 Mere end 1000 farver
16 basisfarver som kan kombineres
til mere end 1000 transparente og
translucente nuancer.
 Designfrihed
På www.vanceva.com kan du designe
din helt egen farve med Vanceva
Color Selector Tool.
 Styrke og sikkerhed
Glasværn med Vanceva® Color folie
kan opbygges i forskellige tykkelser og
farver og kan derfor opfylde både
styrke- og sikkerhedsmæssige krav.

VANCEVA® COLOR

0
1
NTI
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A
G
S
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DIN TRYGHED
Din tryghed og tilfredshed med vores
produkter er vigtig for os, derfor tilbyder vi
op til 10 års garanti mod delaminering på
vores løsninger.
Garantien gælder fra 5.5.2 og op efter.
Montagen skal ske efter Glasindustriens
forskrifter.
Garantien gælder ikke ved kombination
med digitalprint på indvendige side af
glasset eller kombineret med mat eller
Vanceva® Color folie.

5 ÅRS GARANTI

– med kantbeskyttelse
Vi tilbyder 5 års garanti på din Trosifol®
PVB værnløsning med beskyttede kanter.

5 ÅRS GARANTI
– med frie kanter

Vi tilbyder 5 års garanti på din Saflex®
Structural værnløsning med frit
eksponerede kanter.

10 ÅRS GARANTI
– med frie kanter

Vi tilbyder 10 års garanti på din SentryGlas® værnløsning med frit eksponerede
kanter.

SIKKERHED FØRST
Det visuelle udtryk har stor betydning,
men når det gælder glasværn, skal
personsikkerheden være i højsædet – og
opfylde kravene i Bygningsreglementet.
Hos Glaseksperten hjælper vi med at
finde den rigtige folie til din værnløsning.

BYGNINGSREGLEMENTETS
KRAV
”Sikring mod at personer kan styrte
ned 2.4.0”:
”Ved niveauspring i gulve eller mellem gulv og
terræn vil der være behov for at etablere en
sikring mod nedstyrtning af personer.
... Sikkerhedsglas skal kunne optage
belastningen fra personer før, under og efter
brud og må derfor ikke kunne falde ud af
rammer, holdere og indfatninger. Udformning af
glasfalse, fastgørelse af glaslister, klembeslag og
bolte samt klæbning mellem glas og ramme skal
være udført, så glasset ikke kan glide ud efter
brud.
I forbindelse med punktfastholdelse af sikkerhedsglas vil det være nødvendigt at vælge en
egnet type lamineret glas med tilstrækkelig styrke
og stivhed efter brud.”
www.bygningsreglementet.dk

GLASEKSPERTEN
TESTCENTER
Vi har al teknologisk udstyr til rådighed
og sætter en ære i at producere vores
glas optimalt hver gang. Derfor har vi
også vores eget testcenter, hvor vi kan
teste din glas- og montageløsning.
Det betyder ekstra sikkerhed for dig, og
vi kan hele tiden optimere vores
produkter og løsninger.
 Testlab
Dokumenteret test af foliestyrke,
udbøjninger og montageløsninger ud
fra internationale standarder.
 Heat Soak test
Dokumenteret test af risiko for
spontane brud i hærdet glas.
 iLooK udbøjningstest
Dokumenteret test og scanning af
planhed i glassets overflade i
forbindelse med hærdning.
 Sparklike gasfyldningstest
Dokumenteret test og måling af
gasindholdet i termoruder.

DANSK
PRODUKTION.
I INTERNATIONAL
KLASSE.
Hvert et glas, der forlader vores fabrikker, har
været igennem vores state-of-the-art maskinpark – og endnu vigtigere – i hænderne på
branchens dygtigste mennesker. Det sikrer,
at du altid får danskproduceret kvalitet i
verdensklasse til dit projekt.

INNOVATION.
I ØJENHØJDE.
Vi hjælper dansk håndværk og danske
byggerier med at sprænge rammerne for
brugen af bæredygtige glasløsninger. Uden at
sprænge budgetter. Vi giver jordforbindelse til
selv de mest højtflyvende idéer og ambitioner,
så enhver løsning giver værdi i praksis, når
store tanker møder hverdagens krav.

ALT.
UNDER ÉT TAG.
Et samarbejde med en totalleverandør bringer
værdi ind i dit projekt, når det fjerner
kompleksitet og udvider dine muligheder.
Vi har samlet alt i glas, så du får én indgang,
én totalløsning og én fælles holdning til dit
projekt.

FORREST.
PÅ ERFARING.
Gennem snart 30 år har vi været med til at
skabe og udvikle glasbranchen. Og hver dag
bruger vi vores erfaring til at kæmpe mod
stilstand og vanetænkning, fordi vi tror på, at
dit projekt bliver en succes, når vi sammen
bruger vores viden til at tænke fremad.

Der tages forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

PASSION
Hos Glaseksperten arbejder vi hver dag på at
bryde rammerne for innovative og bæredygtige løsninger i glas. Det kan vi kun tillade
os, fordi vi kender og forstår dagligdagen på
byggepladsen, i projekteringsfasen, i designprocessen, og når store ambitioner skal møde
hverdagens krav. Det betyder ikke, at vi er
drevet af at ville lave alting om. Tværtimod.
Det betyder, at vi løbende sørger for, at vores
løsning altid flugter den virkelighed, som du
og dit projekt befinder sig i. Og på den måde
skaber vi branchen – i stedet for at følge den.

PERSONLIG
Når du handler med Glaseksperten, får du
klare linjer. Både når der skal være tid
til den gode, individuelle vejledning. Men
også, når det er tid til at komme hurtigt
videre. Når du har brug for nye måder at se
gamle udfordringer på. Og når du bare vil
have mere af det, der virker. Kort fortalt, vi
tager dine udfordringer personligt, så du altid
er sikret et stærkt, bæredygtigt og smukt
resultat. Sammen bruger vores viden til at
tænke fremad.

PROFESSIONEL
En professionel handel. En professionel
løsning. Et professionelt resultat.
Hos Glaseksperten får du et grænseløst
udvalg af glasløsninger, der skaber liv,
lys, miljø og rum. Samlet under ét tag.
Vi investerer kontinuerligt i de bedste
maskiner og de dygtigste mennesker, så vi
altid kan holde, hvad du lover.

www.glaseksperten.dk

