
KARTA DANYCH
Szkło laminowane zgodne z EN 14449

VETROGARD BR4-NS / P8B

Antywłamaniowe i kuloopdporne szkło ochronne do zastosowań 
zewnętrznych

KLASYFIKACJA DOSTĘPNE OPCJE

+ Alarm

+ Ochrona

+ Kolorowanie

+ Szkło matowe

+ Nadruki

+ Kształty/Modele

+ Podwójne szyby

+ Kontrola słoneczna

+ Szkło barwione

+ Potrójne szyby

Skontaktuj się z nami, aby dopasować odpowiednie 

rozwiązanie.

+ Kontrola klimatu

+ Dynamiczna prywatność

+ Ekstra przejrzystość

+ Kontrola hałasu

Szyby kuloodporne oferujące skuteczną odporność 

na określone rodzaje broni i amunicji. Rozróżnia się 

szkło odpryskowe i bezodpryskowe.

Bullet

Attack

Szyba odporna na atak przeznaczona do 

zatrzymania włamania przez określony czas.

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na włamanie BR4-NS, bez odprysków (EN 1063)

Klasa odporności na włamanie P8B (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)Badanie wahadłem

Ograniczony do zastosowań wewnętrznych. 

Patrz Wytyczne dotyczące jakości, instrukcje dotyczące stosowania.

Warunki stosowania

0336-CPR-89205280-C - AVCP System 1Certyfikat właściwości użytkowych

HN 443-NSID-No.

ŻadenZawartość substancji niebezpiecznych

≤1000 mm: -1/+3 mm │  ≤2000 mm: -1/+4 mm │ >2000 mm: -1/+5 mmTolerancja (wysokość/długość)

Produkt / CE / DoP–Kod PT4013430 PT4013450

43 mm 43 mmGrubość elementu

PLANICLEAR DIAMANTSzkło bazowe

2000 x 4000 mm 2000 x 4000 mmMaksymalny wymiar szkła

+3 / -3 mm +3 / -3 mmTolerancja grubości

103.2 kg/m² 103.2 kg/m²Ciężar

47 (-1, -5) dB 47 (-1, -5) dBIzolacja akustyczna Rw (EN 140-3)

79% 85%Przepuszczalność światła (EN 410)

7% / 7% 8% / 8%Refleks światła ρL zew./wew. (EN 410)

4.4 4.4Wartość U, W/m²K (EN 673)

0.61 0.7Wartość g (EN 410)

51% 63%Przepuszczalność energii tE (EN 410)

vetrotech.com

Kształty/Modele: tolerancje wymiarów mogą się różnić o +1 mm.

DoP: Deklaracja Parametrów Użytkowych - dostępna na życzenie w biurze sprzedaży
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© Vetrotech Saint-Gobain 
Cechy produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą się różnić w zależności od wielkości produkcji i składu.
Dostępne opcje zależą od rodzaju produktu i zastosowania. Skontaktuj się z przedstawicielem Vetrotech, aby uzyskać dalsze wsparcie.


