Veiligheid met glas

Veiligheid met glas

Veiligheidscategorieën

Grote glasoppervlakte zijn niet alleen

1. Actieve veiligheid: UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas

vormgevingselementen voor de moderne architectuur,

beschikt over speciale eigenschappen als inbraakwering,

ze creëren lichte vertrekken en zo een bijzonder hoog

doorvalveiligheid of brandveiligheid.

leefcomfort.

Voorbeeld: van slagwerend glas tot aan kogelwerend glas
als objectbeveiliging of explosiewerend glas.

Maar dit edele materiaal wordt ook gebruikt bij volledig
glazen deuren, traptreden en balustrades, en zelfs bij

2. Passieve veiligheid: het breukgedrag van

compleet in glas uitgevoerde liftinstallaties en glazen

UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas biedt verbeterde

meubels. In volledig glazen gevels vervult glas ook de

bescherming tegen ernstig persoonlijk letsel.

functie van doorvalbeveiliging.

Voorbeeld: douchewanden of binnendeuren van gehard
veiligheidsglas.

Ook al lijkt het op het eerste gezicht breekbaar
UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas voldoet dankzij de

3. Constructieve veiligheid: UNIGLAS® | SAFE

modernste veredelingsprocessen aan de hoogste

veiligheidsglas beschikt over reststabiliteit en restdraagver-

veiligheidseisen.

mogen bij beschadiging of breuk.
Voorbeeld: balustrades, steunen of traptreden van glas.

Al het UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas is getest en gecertificeerd.
Wij weten waarop het aankomt. Veiligheid voor alles.

2|

uniGlas

®

UNIGLAS : niet elk glas is hetzelfde
®

De veiligheidseisen aan glas zijn zeer divers. Uw UNIGLAS®-partner geeft u graag advies bij de keuze van het
juiste veiligheidsglas voor uw toepassing.

Normaal glas:
Enkele ruit van floatglas of figuurglas. Dit glas is de basis voor de verdere bewerking tot veiligheidsglas of isolatieglas.
Geen veiligheidscategorie: bij glasbreuk kunnen gevaarlijke, scherpe glasstukken ontstaan die
een verhoogd gevaar voor letsel vormen.
Floatglas Breukbeeld: steenslag

Bestendigheid tegen wisselende temperaturen: 40 K

Gehard veiligheidsglas:
Gehard glas is floatglas of een geschikte figuurglassoort dat thermisch voorgespannen wordt. Het
glas wordt verhit tot 600 °C en aansluitend snel afgekoeld. Hierbij koelt de buitenste zone van de
ruit sneller af dan de kern. In de kern ontstaat hierdoor trekspanning en aan het oppervlak een
drukspanning, waardoor aan de passieve veiligheid voldaan wordt en een verhoogde belastbaarGehard veiligheidsglas
Breukbeeld: steenslag

heid tot stand komt.
Passieve veiligheidscategorie: Als gehard glas door verhoogde mechanische of thermische
belasting breekt, valt het veelal uiteen in losse samenhangende korrels met stompe randen. Deze
stukjes vormen een aanzienlijk geringer letselrisico.
Bijzondere eigenschappen: verhoogde stoot-, slag- en buigvastheid, bestendigheid tegen
temperatuurwisselingen en tegen inslag van een bal.
Bestendigheid tegen temperatuurwisselingen: 200 K
Heat Strengthened glas:
De fabricage is vergelijkbaar met die van gehard glas . Het verschil zit hem in het feit, dat de
glasruit na het verhitten tot boven 600 °C langzamer afgekoeld wordt en lagere spanningen
ontstaan tussen het oppervlak en de kernzone van het glas. De fysische eigenschappen liggen
tussen de waarden van normaal floatglas en gehard glas.

Half voorgespannen glas
Breukbeeld: steenslag

Actieve, passieve of constructieve veiligheidscategorie uitsluitend als Heat
Strengthened glas tot gelaagd glas verwerkt wordt: als Heat Strengthened glas tot gelaagd
glas wordt verwerkt, is er sprake van een restdraagvermogen en een reststabiliteit, aangezien het
glaselement van gelaagd glas bij breuk gedurende een bepaalde periode bestand is tegen belastingen.
Actieve veiligheidscategorie: Heat Strengthened glas wordt gekenmerkt door hogere stoot-,
slag- en buigvastheid en bestendigheid tegen temperatuurwisselingen.
Bestendigheid tegen temperatuurwisselingen: 100 K
Gelaagd veiligheidsglas:
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit twee of meerdere glasruiten, die doorgaans door taai-elastische,
zeer scheurvaste folies, meestal van polyvinylbutyral, tot een functionele eenheid verbonden worden.
Door de combinatie van verschillende glassoorten (gehard, Heat Strengthened) en glas- en
foliedikten beschikt het gelaagd glas over extra veiligheidseigenschappen.

Gelaagd veiligheidsglas
Breukbeeld: steenslag

Actieve veiligheidscategorie: Er is sprake van een restdraagvermogen of reststabiliteit als de
glasconstructie na een breuk gedurende een bepaalde periode zichzelf kan ondersteunen of
bestand blijft tegen een vastgestelde belasting.
Passieve veiligheidscategorie: bij mechanische of thermische overbelasting, bijvoorbeeld
door stoot of slag blijven de brokstukken aan de tussenlaag hechten waardoor het letselgevaar
geringer is.
Bestendigheid tegen temperatuurverschillen van de ruiten: gelaagd / float 40 K,
gelaagd / gehard 200 K, gelaagd / Heat Strengthened 100 K
uniGlas
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Productie
van gehard
veiligheidsglas
Gemütliche
Stunden
im eigenen Heim

Gehard veiligheidsglas
Kleine korrels, grote werking: gehard glas staat voor thermisch

Warmtebehandeld gehard glas en Heat Soak test

voorgespannen glas met drie excellente eigenschappen:

Voor veiligheidsrelevante beglazingen en beglazingen die

1 De buigsterkte is twee tot driemaal hoger dan bij het

blootstaan aan hoge temperatuurschommelingen, wordt

basisproduct. Hierdoor kan het glas bij gelijke dikte

na de vervaardiging van het gehard glas de zogenaamde

beduidend hogere belastingen opnemen, met name bij een

„Heat-Soak-test“ uitgevoerd. In elke glassoort komen

stompe stoot.

onvermijdelijk insluitingen van nikkelsulfide voor, die bij

2 Een geharde -ruit biedt een duidelijk hogere bestendigheid

voorgespannen glas zonder verdere uitwendige inwerkingen

tegen temperatuurwisselingen en temperatuurverschillen.

een „spontane breuk“ kunnen veroorzaken. Een effectieve

3 Als gehard glas bij overbelasting breekt, dan valt het

maatregel tegen de ongewilde breuk is een hernieuwde

uiteen in een net van samenhangende korrels met stompe

warmtebehandeling van het gehard glas in de „Heat-Soak-

randen, die doorgaans geen gevaarlijke snijwonden

test“. De ruiten worden hierbij in een hittekamer verhit tot

veroorzaken.

290 °C 10% en veroorzaken gewild de eventuele
„spontane breuk“. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van

Gehard glas kan achteraf niet meer bewerkt worden.

het bouwelement significant verhoogd en de bouwkundige

Snijden, slijpen of boren moet vóór het proces van

eisen overtroffen.

voorspannen worden uitgevoerd.
* Voor Duitsland bestaan regelingen die afwijken van de overige landen in de EU: volgens
bouwkundige voorschriften mag in openbare veiligheidsrelevante gebieden uitsluitend
gehard glas met Heat Soak test worden gebruikt dat aan bijzondere voorschriften voldoet.
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UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas

Toepassingsgebieden

Eigenschappen

• Volledig glazen installaties en deuren

• Circa twee- tot driemaal hogere trekvastheid dan

• Horizontale schuifwanden en
vouwschuifwanden
• Vitrines en etalageruiten
• (Kleuter-)scholen en sport- en tennishallen
• Vluchtroutebeglazingen
• Brandwerende beglazing
• Balworpvastheid

niet-voorgespannen glas
• Hoge bestendigheid tegen snelle
temperatuurwisselingen
• Verhoogde stoot- en slagbelastingen tegen
stompe slagen
• Bij te hoge belasting valt gehard glas uiteen in vele
kleine korrels met stompe randen

• Verdere verwerking tot isolatieglas, gelaagd glas,
warmte- en zonwerend glas
• Gevels en balustrades met gehard glas inclusief
Heat Soak test

Voordeel
• Perfect geschikt voor gebruik van frameloze
toepassingen
• Geen ernstige snijwonden bij eventuele glasbreuk

Technische gegevens kunt u vinden in:

uniGlas
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UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas

Gehard veiligheidsglas, Alarmglas
Actieve bescherming: gehard glas kan worden verwerkt

De drie verschillende alarmlussen:

tot alarmglas met alarmfunctie en zo een belangrijk

1 Opgedrukte en ingebrande alarmlus in het zichtbare

deel vormen van het veiligheidsconcept van gebouwen.

gedeelte. Voordeel: de zichtbaarheid schrikt potentiële

Als alarmgever functioneert de in het glasoppervlak

inbrekers af.

ingebrande alarmlus of de elektrisch geleidende

2 Opgedrukte en ingebrande alarmlus in het overdekte

functielaag. Springt de ruit door inwerking van geweld,

randgedeelte van de ruit en daardoor niet zichtbaar.

dan wordt de stroomkring onderbroken en wordt het

Inbrekers worden niet „vooraf gewaarschuwd“.

alarm geactiveerd.

3 Speciaal bij isolatieglas met lage g-waarden maakt

men gebruik van de coating van de ruit en brengt men in
het randgedeelte onzichtbare soldeerpunten aan. De
elektrische weerstand van de functielaag wordt bewaakt
door een controle-unit. Er vindt geen onderbreking plaats
van de functielaag in het gedeelte van de alarmspin.

In alle drie gevallen beschikken de geharde-ruiten over ca. 30 cm lange
aansluitkabels, die deskundig in het vouwgedeelte gelegd moeten worden en met
een alarmeenheid verbonden moeten worden.
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1 Klassieke alarmspin het

2 Klassieke alarmspin in het

zichtbare gedeelte

niet-zichtbare gedeelte

3 Isolatieglas: coating werkt als
onzichtbare alarmlus en wordt
bewaakt door een controle-unit

Verschillende alarmlussen

Toepassingsgebieden
• Ruiten van hoogwaardig vastgoed

Bij alarmlus 2 en 3

• Beglazing van winkels, banken en bedrijfsruimten

• Geen zichtbare spin

• Terras- en balkondeuren

• Geen uitsparing van de coating aan de buitenste ruit

• Musea, galerieën en kunsthallen
Bij alarmlus 3
• Ideaal bij kleine ruiten

Eigenschappen

• Er kunnen tot drie elementen per controle-unit
worden aangesloten

• Reeds in het glas geïntegreerde alarmering volgens
glasbreukmelders kunnen optisch storen en bij het

Voordeel

openen of reinigen van de ruiten lastig en gevoelig

• Effectieve bescherming. Erkend door het Verband der

het principe van ruststroom. Achteraf geïnstalleerde

voor vals alarm zijn.

Sachversicherer (VdS in Duitsland).

Technische gegevens kunt u vinden in:
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Productie van Heat Strengthened glas

Heat Strengthened glas
Het productieproces van Heat Strengthened glas is

Gelaagd glas op basis van Heat Strengthened glas wordt

vergelijkbaar met dat van gehard glas. Het verschil zit hem

gebruikt als de fysische eigenschappen van normaal

in het feit dat de tot 600 °C verhitte glasruit aansluitend

floatglas niet voldoende zijn en het gebruik van gelaagd

iets langzamer afgekoeld wordt. De fysische

glas op basis van gehard glas niet toegestaan is vanwege

eigenschappen liggen tussen de waarden van normaal

het breukgedrag of de erkende regels der techniek.

gekoeld glas en die van gehard glas in dankzij de lagere

Gelaagd glas op basis van gehard glas voldoet meestal

voorspanning.

niet aan de geëiste reststabiliteit.
Net als gehard glas mag Heat Strengthened glas niet
achteraf bewerkt worden.

Heat Strengthened glas is geen veiligheidsglas. Heat Strengthened glas wordt pas
veiligheidsglas, als het tot gelaagd glas verwerkt wordt.
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UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas

Toepassingsgebieden

Eigenschappen

Doorgaans in combinatie met gelaagd glas:

•

Hogere trekvastheid dan floatglas

•

Actieve, passieve en constructieve veiligheid als

•

Luifels en dakbeglazing

•

Scheidingswanden

•

Balustrades en relingen

•

Beglazingen met punthoudersysteem

bestanddeel van gelaagd glas
•

Hogere bestendigheid bij temperatuurverschillen dan
floatglas

Voordeel
•

Heat Strengthened glas als bestanddeel van gelaagd
glas vormt een veiligheidsglas, dat de constructieve,
actieve en passieve veiligheidseigenschappen optimaal
in zich verenigt.

Technische gegevens kunt u vinden in:
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Productie van gelaagd veiligheidsglas

Gelaagd veiligheidsglas
Gelaagd veiligheidsglas
Stabiliteit dankzij uiterst scheurvast folie: gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere ruiten van float- of figuurglas, die
duurzaam met elkaar verbonden worden door speciale, zeer scheurvaste tussenlagen. Afhankelijk van de functie worden
tussen de afzonderlijke glasruiten lagen van verschillende dikte aangebracht.
Gelaagd veiligheidsglas: gelaagd glas op basis van Heat Strengthened glas of gehard glas
Gelaagd glas kan ook uit Heat Strengthened glas of gehard glas bestaan, als losse ruit worden gebruikt of verder worden verwerkt
tot isolatieglas. Naast de veiligheidseigenschappen is ook een combinatie met geluidsisolerende eigenschappen mogelijk.
Gelaagd veiligheidsglas: gelaagd beloopbaar glas
Beloopbaar glas, met of zonder antisliplaag, bestaat uit minimaal drie losse ruiten (per land verschillend) die door uiterst
scheurvaste tussenlagen verbonden zijn. Er kunnen ruiten met zeefdruk en gegraveerde ruiten worden gebruikt, alsmede
ruiten die door bepaalde laserprocessen een structuur verkregen hebben. De afzonderlijke ruiten van het gelaagd glas
worden, afhankelijk van de toepassing, geproduceerd op basis van gehard glas, Heat Strengthened glas of float of in een
combinatie van gehard glas, Heat Strengthened glas en float.

Gelaagd glas kan worden vervaardigd op basis van verschillende glassoorten:
gehard glas, Heat Strengthened glas of float.
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UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas

Toepassingsgebieden

Eigenschappen

•

Relingen en borstweringen

•

•

Doorvalbeschermende beglazingen

blijven echter aan de tussenlaag hechten

•

Dakbeglazing

(splinterbescherming).

•

Begaanbare en beloopbare beglazing,

•

glazen trappen
•

Bij overbelasting breekt het glas, de brokstukken

Hoge reststabiliteit en hoog restdraagvermogen
zijn mogelijk.

Slag-, breuk-, kogel- en explosiewerende beglazing

Voordeel
•

Laag letselgevaar. De van glas voorziene opening
blijft gesloten.

Technische gegevens kunt u vinden in:
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UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas

Hogere veiligheidsklasse
Geteste veiligheid van gelaagd glas is een ware alleskunner.

De klassen BR1 tot SG2 kunnen zelfs tegen projectielen

Tot opluchting van de ouders ketstde voetbal van de

beschermen. Hierbij wordt het glas zo opgebouwd dat er

buurkinderen reeds bij gelaagd glas vanaf 8 mm dikte

geen splinters loskomen.

zonder verdere gevolgen af.
UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas is getest op basis van
Zogenaamde „slagwerende beglazingen“ – deskundigen

de geldende normen.

spreken hierbij van de weerstandsklassen P1A tot P5A

12 |

– weerstaan zelfs inbraakpogingen met straatstenen.

Weerstandsklassen:

Als een inbreker met snijdend gereedschap, bijvoorbeeld

- Slagwerende beglazingen: P-A

met een bijl, tracht de ruit te breken, zal hij bij beglazingen

- Doorbraakwerende beglazingen: P-B

met weerstandsklasse P6B tot P8B vrijwel geen

- Kogelwerende beglazingen: BR

noemenswaardige opening teweeg kunnen brengen.

- Explosiewerende beglazingen: ER

uniGlas

®

Slagwerende beglazing

P-A: Slagwerende beglazing
Dit veiligheidsglas beschermt tegen inbraak, vandalisme en weert de zogenaamde spontane aanval af.
De in EN 356 vastgelegde P-A klassen voor slagwerende beglazingen kunnen worden onderverdeeld in vijf groepen met
toenemende beschermende werking.

Weerstandsklasse

Norm

Toepassingsvoorbeelden

P1A

EN356

Eenvoudigste maatregel voor inbraakvertraging

P2A

EN356

Een- en meergezinswoningen in woonwijken

P3A

EN356

Afzijdig gelegen woningen

P4A

EN356

Huizen met hoogwaardig interieur. Vanaf deze klasse ook als inbraakveiligheid Risk Class 1
(RC1) erkend door verzekeraars

P5A

EN356

Huizen met bijzonder waardevolle inventaris (RC2)

Testprocedure volgens EN356: manuele aanval
Slagwerende beglazing wordt getest met behulp van een stalen kogel van 4,0 - 4,17 kg en een diameter van 98 tot 102
mm. Afhankelijk van de classificatie valt de kogel in vrije val vanaf verschillende hoogten op de testruit. Hierbij mag de
kogel niet door het glas slaan.

Technische gegevens kunt u vinden in:
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Doorbraakvertragende beglazing

P-B: Doorbraakvertragende beglazing
In het geval van verhoogde veiligheidseisen en bij verzekeringen worden inbraakvertragende beglazingen met de weerstandsklassen
P-B toegepast. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie groepen met toenemende beschermende werking.
Testprocedure volgens EN356:

Weerstandsklasse Norm

Toepassingsvoorbeelden

manuele aanval

P6B

Apotheken, landhuizen, speciaalzaken (RC3)

EN356

Doorbraakvertragende beglazing wordt getest P7B

EN356

Musea, galerieën, psychiatrische klinieken (RC4)

P8B

EN356

Juweliers, penitentiaire inrichtingen,
serverruimtes (RC5 en 6)

met een machinaal geleide bijl. Hoe meer
slagen het glas weerstaat, des te hoger is
de weerstandsklasse.

BR: Kogelwerende beglazing
Een beglazing geldt als kogelwerend, als de beglazing voorkomt dat projectielen het glas doorboren en als ze getest worden
door een onafhankelijk officieel erkend instituut. De beglazing wordt vervaardigd met een combinatie van verschillende
glasdikte en folielagen, die bij de test met verschillende projectielen beschoten worden afhankelijk van de klasse.
Testprocedure volgens EN1063:
weerstand tegen beschieting
Kogelwerende beglazing wordt afhankelijk van de classificatie
met verschillende wapens beschoten. Wordt de testruit niet door
de schoten doorboord, dan is de vereiste klasse bereikt.
14 |
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Weerstandsklasse

Norm

Toepassingsvoorbeelden

BR1-S
tot
BR7-NS

EN1063 Banken, militaire installaties,
gebouwen in politiek, recht en
economie

Kogelwerende beglazing

D: Explosiewerende beglazing
Explosiewerende beglazing is ook bestand tegen explosies, bijvoorbeeld bij een terroristische aanslag. Bij een explosie
komt, afhankelijk van de hoeveelheid springstof en de afstand tot de locatie van de explosie, een enorme drukgolf vrij, die
vele malen hoger kan zijn dan de planmatig inwerkende windbelasting. Door speciale, interactieve constructies kunnen
beglazingen in de weerstandsklassen ER1 tot ER4 worden gerealiseerd.

Weerstandsklasse

Norm

Toepassingsvoorbeelden

ER 1 tot ER 4

EN13541

Luchthavens, kerncentrales, militaire inrichtingen, regeringsgebouwen, ambassades

Testprocedure volgens EN13541: Gesimuleerde springlading
Voor explosiewerende beglazing wordt naast de drukbelasting ook de minimale tijdsduur van de drukfase vastgelegd.
De test simuleert de werking van een springlading die gelijk is aan TNT.

Technische gegevens kunt u vinden in:
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Gelaagd glas met gekleurde folies met punthoudersysteem

Verslag uit de praktijk
Onze kinderen zijn onze toekomst. Daarom moeten we

De gevel van dit gebouw werd uitgerust met helder

hoge eisen stellen aan de vormgeving van hun ruimtelijke

gelaagd glas en met gelaagd glas met gekleurde als

omgeving en uiteraard tegelijkertijd de allerhoogste

isolatieglas in de vloergedeelten en in de eetruimte.

veiligheidsnormen toepassen.

Zo kon een open en met licht doorstroomde atmosfeer
worden gecreëerd. Interessante lichteffecten werden

Een gelukt voorbeeld hiervan is de school Borchshöhe in

bereikt door de gekleurde elementen in de verticale

Bremen, een project van de onderneming FRERICHS

beglazing.

GLAS GMBH uit Verden.
De beglazing van de luifel bestaat uit puntgehouden
In dit object werden alle voordelen van het materiaal glas

gelaagd glas op basis van 2 x Heat Strengthened glas

voor de vormgeving voorbeeldig omgezet en werd tevens

met gekleurde folies. Bijzondere aandacht werd

rekening gehouden met alle veiligheidsaspecten die bij

besteed aan de vormgeving van de luifels. Deze moeten

kinderopvang van groot belang zijn.

bomen symboliseren en zo perfect in de omliggende
natuur integreren. Voor een kindvriendelijke en vrolijke
omgevingen zorgen onder andere de gebruikte
kleurenfolies in de „warme“ kleuren rood en geel.

De foto‘s op de pagina‘s 9, 16 en 17 werden ter beschikking gesteld door
architect BDA Johannes Schneider en fotograaf Joachim Fliegner.
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Veiligheidsglas in de school Borchshöhe

Optimale combinaties
Met UNIGLAS® | SAFE Veiligheidsglas bieden wij u een

Afhankelijk van de veiligheidscategorie en de eisen wordt

spannend productprogramma en veelzijdige combinatie-

het individuele veiligheidsconcept afgestemd op u en uw

mogelijkheden, bijvoorbeeld met warmte-isolerend glas,

object. Uw UNIGLAS®-partner geeft u graag advies bij de

geluidsisolerend glas of zonwerend glas.

keuze van het juiste glas.

Technische gegevens kunt u vinden in:
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Glastype

Bestendigheid
tegen temperatuurwisselingen

Snijvermogen

Floatglas

40 K

ja

Gehard glas

200 K

Heat
Strengthened glas

Gevaar voor
glasbreuk

Letselgevaar

radiale scheuren vanuit breukcentrum

hoog

hoog

nee

zeer veel korrels met stompe randen

laag

laag

100 K

nee

radiale scheuren vanuit breukcentrum

laag

hoog

Gelaagd / float

40 K

ja

radiale scheuren, splinters hechten aan
lagen

hoog

laag

Gelaagd /
gehard

200 K

nee

korrels hechten aan lagen

laag

laag

Gelaagd / Heat
Strengthened glas

100 K

nee

radiale scheuren, brokstukken hechten
aan lagen

laag

laag

Breukgedrag

Overzicht van de verschillen tussen verschillende glastypen

Veelgestelde vragen
1. Wat zijn de verschillen tussen floatglas, gehard

hittebehandeling volgens EN 14179 verlangd, die niet

glas, Heat Strengthened glas en gelaagd glas?

overeenkomt met het Duitse veiligheidsniveau.

Er zijn verschillende mogelijkheden om glas te vervaardigen.
De tabel hierboven toont u de verschillende glastypen, die van

3. Welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor de

elkaar verschillen op basis van de afzonderlijke parameters als

verschillende typen veiligheidsglas?

bestendigheid tegen temperatuurverschillen, snijvermogen,

Enkele toepassingen van gehard glas, Heat Strengthened

breukgedrag en gevaar voor glasbreuk en letsel.

glas (in combinatie met gelaagd glas) en gelaagd glas
hebben wij voor u aangegeven op de pagina‘s 5, 7, 9 en 11.

2. Wat is de bijzonderheid van gehard glas en
gehard glas met Heat Soak test?

4. Welk veiligheidsglas moet in kleuterscholen en

Dankzij de thermische behandeling van het gehard glas

scholen worden gebruikt?

wordt de veiligheid verhoogd. Gehard glas met Heat Soak

Gelaagd glas of gehard glas resp. Heat Strengthened glas.

test is een speciaal gehard glas, dat na het voorspannen in
de zogenaamde „Heat-Soak-test“ nogmaals gecontroleerd

5. Wat wordt verstaan onder pantserglas?

verhit wordt om spontane breuken door onvermijdelijk

Pantserglas is een aanduiding uit de spreektaal voor

aanwezige insluitingen van nikkelsulfide gewild te initiëren.

speciaal gelaagd veiligheidsglas gelaagd glas dat bestand
is tegen inwerkingen van slagen, schoten en springladingen.

Gehard glas met Heat Soak test is een in Duitsland
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geregeld bouwproduct, dat zonder toestemming per geval

Gelaagd glas wordt gebruikt voor bescherming van

gebruikt kan worden.

objecten en personen, bijvoorbeeld bij bankloketten,

In de overige landen van de Europese Unie wordt de

etalages of bij pantsering van speciale voertuigen.

uniGlas
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6. Heeft veiligheidsglas een algemeen symbool

9. Wat betekent TRAV?

(gehard glas-stempel)? Zo ja, hoe ziet dat eruit?

Dit is de Duitse afkorting voor de technische regels voor

De aanduiding van gehard glas en van gehard glas met

het gebruik van doorvalbeschermende beglazing: TRAV

Heat Soak test aan de hand van stempels is voorgeschreven.

Deze regels bevatten voorschriften voor ontwerp, const-

Gelaagd glas wordt niet afzonderlijk aangeduid.

ructie en montage, alsmede het testen van glasconstructies, bijvoorbeeld voor balustrades, borstweringen of

7. Volgens welke criteria worden de afzonderlijke

plafondhoge beglazingen. Met de TRAV werden door het

weerstandsklassen getest?

Duitse Institut für Bautechnik (DIBt) constructievarianten

Deze vraag wordt in het kort beantwoord op de pagina‘s

vastgesteld. De TRAV geven voorbeelden voor 

13 - 15.

beglazingen waarbij afgezien kan worden van de anders
voorgeschreven testvan het bouwcomponent, als de

8. Wat wordt verstaan onder glas dat bestand is

TRAV-regels nageleefd worden.

tegen inslag van een bal?
De bestendigheid tegen inslag van een bal wordt getest

Voor constructies en beglazingen die afwijken van de

op basis van DIN 18032-3 door de ruit 54 maal met een

voorschriften van de TRAV, is per geval toestemming nodig

handbal en 12 maal met een hockeybal te beschieten.

of een algemene bouwvergunning.

De testgeldt als geslaagd, als het glas na de test geen
significante schade vertoont.
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