
PRODUCTINFORMATIEBLAD
Gelamineerd veiligheidsglas conform EN 14449

VETROGARD BR4-NS / P8B

Braak- en kogelwerend veiligheidsglas
voor binnen toepassingen

CLASSIFICATIE MOGELIJKE OPTIES

+ Alarm

+ Bescherming

+ Kleurgebruik

+ Matte afwerking

+ Zeefdruk

+ Modellen

+ Dubbel glas

+ Zonwering

+ Tinten

+ Drievoudig glas

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw 

projectvereisten te laten voldoen.

+ Klimaatregeling

+ Dynamische privacy

+ Extra helder

+ Geluidsreductie

Kogelwerend glas bedoeld om weerstand te bieden 

tegen specifieke wapens en munitie. Er is 

onderscheid tussen splinterende of niet-splinterende 

(NS) beglazing.

Bullet

Attack

Braakwerend glas bedoeld om voor een bepaalde tijd 

weerstand te bieden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weerstandsklasse BR4-NS, niet splinterend (EN 1063)

Weerstandsklasse P8B (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)Slingerproefweerstand

Beperkt tot binnentoepassingen. Zie Vetrotech  Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.Toepassingsvoorwaarden

0336-CPR-89205280-C - AVCP System 1Het certificaat van prestatiebestendigheid

HN 443-NSID-No.

GeenGevaarlijke bestanddelen

≤1000 mm: -1/+3 mm │  ≤2000 mm: -1/+4 mm │ >2000 mm: -1/+5 mmMaattolerantie (breedte/hoogte)

Product / CE / DoP-code PT4013430 PT4013450

43 mm 43 mmNominale dikte

PLANICLEAR DIAMANTProduct gebaseerd op

2000 x 4000 mm 2000 x 4000 mmMaximale glas afmetingen

+3 / -3 mm +3 / -3 mmDikte tolerantie

103.2 kg/m² 103.2 kg/m²Gewicht

47 (-1, -5) dB 47 (-1, -5) dBGeluid reductie Rw (EN 140-3)

79% 85%Licht transmissie (EN 410)

7% / 7% 8% / 8%Licht reflectie pL buiten/binnen (EN 410)

4.4 4.4U-waarde, W/m²K (EN 673)

0.61 0.7g-waarde (EN 410)

51% 63%Energie transmissie tE (EN 410)

vetrotech.com

Modellen: maattolerantie mogen +1 mm variëren.

Prestatieverklaring – U kunt een prestatieverklaring (DoP) bij uw verkoopkantoor opvragen.
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© Vetrotech Saint-Gobain
Producteigenschappen kunnen veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving en kunnen variëren afhankelijk van de fabricagegrootte en
– samenstelling. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het producttype en de toepassing. Neem contact op met ons voor meer informatie.


