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Stor efterfrågan på brand- och inbrottssäkra glas
- Men felaktig montering oroar glasbranschen

Marknaden för flerfunktionsglas som kombinerar t ex brandskydd med inbrottsskydd, god
ljudisolering eller larm ökar stadigt. Bara det senaste året har glastillverkaren Pilkington ökat
sin försäljning av den här typen av glas med hela 50 procent.
Men monteringen av det färdiga glaset görs inte alltid helt korrekt, något som oroar
glasbranschen.
-

Jag uppskattar att 20- 30 procent av de klassade fönster- och dörrkonstruktioner jag
besiktigar är monterade på ett felaktigt sätt, vilket gör att glaskonstruktionen inte står
emot brand och inbrott som utlovat. Jag ser det på hotell och i privata byggnader såväl
som på kontor och i industrier, säger JinMo Aronsson, glastekniker på Glasbranschens
teknik och utbildningscenter, Glascentrum.

Under mässan Skydd 2012 visar Pilkington tillsammans med GFAB gemaxglas, upp glas som har
påverkats av t ex brand eller inbrott. Välkomna till monter A30:28 på Stockholmsmässan.

Pilkington arbetar hårt med att testa och godkänna sina egna och partnerspecifika lösningar så att det skydd
man köper verkligen fungerar.
-

Alla våra brandskyddsglas är CE-märkta och P-märkta och jag vågar påstå att vi är den
glasleverantör på marknaden som testar mest frekvent. Det gäller att inte ta några genvägar, säger
Niklas Hägerklint, försäljningschef hos Pilkington i Halmstad.

Pilkington var först på marknaden med att erbjuda P-märkta kombinerade brand- och inbrottsskydd som
enkelglas. Glasen introducerades för två år sedan, men det är först nu den stora efterfrågan har kommit.
-

Många större fastigheter med trapphus byggs nu om för att hyras ut till flera olika verksamheter.
Tidigare behövdes ofta bara inbrottsskyddat glas längst ner i byggnaden, men i takt med att
byggnaderna öppnas upp för flera olika verksamheter, blir även trapphusen tillgängliga för fler
personer. Där man tidigare kanske bara har behövt brandskyddsglas, behöver man nu båda delarna.
Framför allt är det hotell och kontor och till viss del även industrier som efterfrågar sådana glas,
säger Niklas Hägerklint.

I Pilkingtons kombinerade brand- och inbrottsskyddande sortiment finns glas som står emot brand i upp till
60 minuter och inbrottsskydd som kräver 30-70 slag med en yxa innan man lyckats slå upp ett hål stort nog
att krypa igenom. Men för att detta ska gälla krävs att monteringen följer de anvisningar som följer med den
testade och godkända glaskonstruktionen. Idag finns det många byggnader där montaget inte är utfört enligt
tillverkarens anvisningar, vilket gör att det inte alltid fungerar som avsett, något som oroar JinMo Aronsson
på Glascentrum.
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-

Jag uppskattar att 20- 30 procent av de klassade fönster- och dörrkonstruktioner jag besiktigar är
monterade på ett felaktigt sätt. Framför allt är det felaktiga glasinsättningar eller felaktiga material
som används i anslutningen som gör att glaskonstruktionen inte står emot brand och inbrott som
utlovat.

Pilkington erbjuder det största utbudet av flerfunktionsglas, vilket gör att man har lösningar för de allra flesta
system.
-

Här är vi unika. Vi är de som har gjort allra flest tester, vilket gör att vi kan garantera att våra
kombinationsglas mot brand och inbrott fungerar med såväl de karm- som fasadsystemen de ska
monteras i. Men självklart är det viktigt att de installeras av en specialist, säger Niklas Hägerklint.

Under mässan Skydd 2012 visar Pilkington upp sitt kombinationsglas tillsammans med GFAB gemaxglas, en
av Pilkingtons partners med kompetens och erfarenhet inom laminering, specialglas och brandskyddsglas. På
plats kan man även se hur glas som har påverkats av brand eller utsatts för inbrottsförsök ser ut. Experter
inom glas berättar om vikten av korrekt montering för att glasen ska stå emot det brand- och inbrottsskydd
som det är avsett för att klara av. Välkomna till monter A30:28.

För mer information och bilder, vänligen kontakta:
Mattias Magnusson, Teknisk rådgivare på Pilkington i Halmstad
Telefon: 035-153000
Mail: mattias.magnusson@se.nsg.com

Fakta om Pilkington:
Pilkington grundades 1826 och ingår sedan juni 2006 i den internationella koncernen NSG Group.
NSG Group är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter inom tre stora marknader: Bygglas,
Bilglas och Special applikationer. Vi finns representerade i 29 länder, försäljning i 130 länder och totalt
29 300 anställda.
I Sverige är NSG Group och Pilkington uppdelat i två affärsområden – Bygglas och Bilglas.
Totalt har NSG Group och Pilkington ca 530 personer anställda i Sverige.
Pilkington Floatglas AB i Halmstad producerar planglas och har idag ca 260 personer anställda.
Verksamheten är i huvudsak riktat mot affärsområdet Bygglas.
För ytterligare information gå in på:
www.pilkington.se

Pilkington Floatglas AB - Box 530 - 301 80 Halmstad
Telefon: 035-15 30 00 - Email: info@se.nsg.com - Hemsida: www.pilkington.se

