GLAS kursus – BR18
1. Bygningsreglementet
Nyt BR18.
Nye publikationer.
2. Funktioner og valg af glas:
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

3. Funktioner og valg af glas:
Energi og indeklima

4. Glas-reklamationer:
Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre
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www.bygningsreglementet.dk
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator-Konstruktioner
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BR18 Kapitel 2
Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
§ 48 Adgangsforhold
§ 49 - § 50 Adgangsforhold frem til bygningen
§ 51 - § 54 Adgangsforhold ved bygningen
§ 55 - § 56 Fælles adgangsveje i bygningen
§ 57 Trapper
§ 58 - § 60 Værn
§ 61 Håndlister
§ 62 Information
§ 48 Adgangsforhold
Bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der
sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt
frem til deres funktioner.
Stk. 2. Sommerhuse er ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 om
adgangsforhold
Stk. 3. Fritliggende enfamiliehuse, der udelukkende anvendes til boligformål,
er ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 om adgangsforhold med
undtagelse af § 51, stk. 3, og § 52.

BR18 Kapitel 2
Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
§ 58 - § 60 Værn
§ 58 Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange,
luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn
til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn
eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde,
udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem.
Bestemmelsen anses som opfyldt, når:
1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m.
2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposser er
mindst 0,90 m.
3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og
luftsluser er mindst 1,20 m.
4) Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af
gulv/dæk.
5) Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.
§ 59 Værn skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og
vandrette ikke giver anledning til personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages
hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre.

§ 60 Værn udført af glas skal udføres i overensstemmelse
med §§ 238-241.
Sommerhuse er helt undtaget fra bestemmelserne om indretning og adgangsforhold.

BR18 Kap.2 Adgangsforhold
TILGÆNGELIGHED

Bygningsstyrelsen er efter regeringsdannelsen den
28. juni 2015 en del af Transport- og Bygningsministeriet. Bygningsstyrelsen blev skabt med
regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 ved en
sammenlægning af dele af Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og
Erhvervs- og Byggestyrelsen, og hørte i den periode
under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

BR18 Kap. 2 Adgangsforhold
TILGÆNGELIGHED

23/1-18: Bygninger skal kunne bruges af alle
Med en række nye initiativer vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk
Olesen fremme tilgængeligheden i de offentligt tilgængelige bygninger, hvor
mange færdes
Bygningsstyrelsen er efter regeringsdannelsen den
Byggeriet skal vide mere om tilgængelighed
28. juni 2015 en del af Transport- og BygningsPakken indeholder initiativer inden for tre områder. For det første skal kendskabet til
ministeriet. Bygningsstyrelsen blev skabt med
tilgængelighed udbredes blandt parterne i byggeriet. For det andet skal kommunerne
regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 ved en
have fokus på tilsyn med tilgængeligheden i byggeriet. Endelig skal det undersøges
sammenlægning
af dele
af Slots- og Ejendomsom bygningsreglementets detaljerede
bestemmelser
om tilgængelighed
kan
Universitetsog Bygningsstyrelsen og
erstattes af funktionskrav, og detstyrelsen,
skal undersøges,
hvordan
ErhvervsByggestyrelsen,
hørte i den periode
tilgængelighedsstrategier kan fungere
somog
arbejdsredskab
ogog
dokumentation
for, at
under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet.

Tilgængelighedskrav i BR18
Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18
– holdt op mod DS/ISO 21542
DS-håndbog 186:2017
Denne vejledning om tilgængelighed i bygninger er
udarbejdet af Dansk Standard (DS) i samarbejde med
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).
Vejledningen er nu gjort gratis tilgængelig

http://old.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/afmerkning-af-glasdore-og-glaspartier

BR18 Kapitel 9
Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
§ 238 - § 241 Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger
§ 238
I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større
glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed for, at der
ikke opstår personskade ved kollision med glasset. Personskade kan
være skæreskader i forbindelse med brud på glasset eller skader på
grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en
gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter
eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større
vinduesflader.
Stk. 2. Stk. 1 anses som opfyldt ved etablering af:
1) værn,
2) afskærmning eller
3) opsætning af markering på glasset.

BR18 Kapitel 9
Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
§ 238 - § 241 Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger
§ 239
Hvis der efter sikring mod personskade i medfør af § 238 fortsat er
risiko for kollision og gennembrydning af glaspartiet, skal glasset
udføres, så risikoen for skæreskader begrænses.
§ 240
Såfremt der i værn ved niveauspring i eller uden for bygningen
benyttes glas, skal bestemmelserne i §§ 58 og 59 om værn ligeledes
opfyldes.
§ 241
Glas benyttet i vinduer og døre i boliger er ikke omfattet af §§ 238 og
239, med mindre der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller
døren er placeret således, eller bygningen benyttes på en sådan måde,
at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.

BR18 Kapitel 9
Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
§ 238 - § 241 Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger
§ 239
Hvis der efter sikring mod personskade i medfør af § 238 fortsat er
risiko for kollision og gennembrydning af glaspartiet, skal glasset
udføres, så risikoen for skæreskader begrænses.
§ 240
Såfremt der i værn ved niveauspring i eller uden for bygningen
benyttes glas, skal bestemmelserne i §§ 58 og 59 om værn ligeledes
opfyldes.
§ 241
Glas benyttet i vinduer og døre i boliger er ikke omfattet af §§ 238 og
239, med mindre der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller
døren er placeret således, eller bygningen benyttes på en sådan måde,
at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.

BR18 Kapitel 9
Bygningens indretning (§ 196 - § 241)

§ 238 - § 241 Glaspartier, glasflader, og værn af
glas i bygninger

BR18
Ny vejledning

2.3.0. Sikring mod skæreskader
Personkollision med glas kan eksempelvis forekomme,
hvor en person overser glasset i den tro, at det er en
åbning.
Risikoen for kollision med glaspartier og dermed for
skæreskader skal reduceres ved at
afskærme glasset,
markere glaspartier eller
anvende sikkerhedsglas.

BR18 Kapitel 15
Konstruktioner (§ 340 - § 357)
§ 340 Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og
bygningsdele skal ske under hensyn til, at der:
1) Ikke sker skade på personer og bygninger på egen grund eller på
nabogrunde.
2) Ikke opstår risiko for personers sundhed på grund af svigt i
konstruktionerne.
3) Skal opnås tilfredsstillende forhold i funktionsog holdbarhedsmæssig henseende.
4) Ikke opstår risiko for personers sundhed på grund af indtrængen af
skadedyr.

§ 352
Ved anvendelse af materialer og konstruktioner, der ikke er omfattet af
bestemmelserne i §§ 345-351, skal det dokumenteres, at der opnås et
sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 344.

BR18 Kapitel 15
Konstruktioner (§ 340 - § 357)
§ 344
Konstruktioner skal projekteres og udføres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske
og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.
Stk. 2 Projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med:
1) DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA.
2) DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger med DS/EN 1991-1-1 DK NA.
3) DS/EN 1991-1-2 Brandlast med DS/EN 1991-1-2 DK NA.
4) DS/EN 1991-1-3 Snelast med DS/EN 1991-1-3 DK NA.
5) DS/EN 1991-1-4 Vindlast med DS/EN 1991-1-4 DK NA.
6) DS/EN 1991-1-5 Termiske laster med DS/EN 1991-1-5 DK NA.
7) DS/EN 1991-1-6 Last på konstruktioner under udførelse med DS/EN 1991-1-6 DK NA.
8) DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast med DS/EN 1991-1-7 DK NA.
tk. 3. For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt teltoverdækning af beholdere for
opbevaring af flydende husdyrgødning gælder, at kravene til snelast kan reduceres med 65 pct.

Laster iht Eurocodes

SBi-anvisning 215 2. udg. 2018
Dimensionering af glas i klimaskærmen
SBi-anvisning 215 behandler dimensionering af glas som
udfyldende element i klimaskærmen, det vil sige vinduer, facader
og tage.
Anvisningen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne
i de europæiske standarder for projektering af bærende
konstruktioner, Eurocode 0, og Eurocode 1 med nationale tillæg,
og den er beregnet til anvendelse sammen med disse standarder.
Den bygger på de principper, som forventes benyttet i en
kommende CEN-standard om glas.
Anvisningen indeholder de informationer, som normalt vil findes i
en standard, men også andre oplysninger, der kan være nyttige
ved dimensionering af glas. Den behandler 2- og 3-lags ruder med
almindeligt floatglas, hærdet glas og varmeforstærket glas, og
beskriver, hvordan flere glaslag samvirker i lamineret glas og
termoruder.
2. udgave af anvisningen er tilføjet en nyudviklet metode for
styrke- og stivhedsberegning af 3-lags termoruder. Desuden er
beregningsmetoden for flerlags glas udbygget, så der kan tages
hensyn til effekten af store udbøjninger.

NY SBi-anvisning 215 incl 3-lag!

Klimalast:
Kulde/varme
Høj-/lav-tryk
Trelag: ”dobbelt klimalast”
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Klimalast i 3-lag

8 PLANICLEAR
27 VINGEPROFIL ARGON
6 SECURIT PLANITHERM XN
12 Lys Grå TGI ARGON
6 PLANITHERM XN
SCREENLINE SL27M HÆV-SÆNK-VIP MOTOR

Persienneruder ???????
•Energi udefra:
•Bølgelængde/type?
•Energi indefra:
•Bølgelængde/type?

•Persienner dur ikke med udv
energiglas!
•Entreprisegrænse? (Kabling,
styringsenhed)
•Kontrol: udførelses-,
montagekontrol? Idriftsætning?

Sikkerhedsglas - forhistorie
TI
1986

DS/INSTA 154
1987

GF 1995
(før BR95)

DS/INF 119 Nov.1998
106+119: i BR95 fra 1.2.2001

106+119
sammenskrevet
til ny

DS/INF106
(1991) 1995

BPS 124
Feb. 1998

DS/EN 12600
Feb. 2003

DS/INF
119:2007
I BR08,10+15

EN 12600 Sikkerhedsglas
Definition for sikkerhedsglas: ikke skære sig ved brud!

Alm glas er skarpt
og farligt...
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Hærdet glas
granulerer i små
ufarlige stykker

Lamineret glas
hæfter fast i
folien

Sikkerhedsglas / Sikringsglas
Risikoområde

Modstandsklasse

Sikkerhed (safety)
DS/EN 12600:2003

Klasse 3-1 F1-F3
Klasse 3-1 F1-F3
Klasse 3 F1

Hærdet (C)
Lamineret (B)
Sikkerhedstrådglas (B)

P1A-P5A A1-A3
P6B-P8B B1-B3
BR1-BR7, SG1-2

Lamineret
Lamineret

Sikring (security)
Hærværk
Indbrud DS/EN 356
Sikring (security)
Skud DS/EN 1063
Eksplosion
DS/EN 13541

Gml DS/INSTA 154:1987

C1-C5

ER1-ER4

Glastype

Lamineret
Lamineret

Person-sikkerhedsprøvning

1200 mm
457
305

45 kg

Tidligere prøvnings-metode
iht DS/INSTA 154: F1, F2, F3
(UK: BS 6206: C, B, A som F1,F3,F3)
(Tysk: DIN 52337: Pendelschlagversuch
andre faldhøjder)
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1200 mm
450
190

50 kg

Ny prøvnings-metode
iht. DS/EN 12600
50kg dobbeltdæk

Klasse3, Klasse2, Klasse1
+ Brudmønster
Prøveformat: 876 x 1938mm

Personsikkerhedsprøvning
iht DS/EN 12600
Brudmønstre
Type B: som lamineret glas

Type C: som hærdet glas

50kg
Type A: som alm. glas

6mm hærdet glas: 1(C)2
6,4mm lamineret glas: 2(B)2
6mm
sikkerheds trådglas: 3(B)3
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Sikkerhedsglas
Datablade
Termisk hærdet glas
Rev. Jan. 2016
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Vejledning
Folielamineret
Rev. Jan. 2016

Lamineret – Mange varianter
Rev. Jan. 2016

Sikkerhedsglas

APPEL:
Brug entydig beskrivelse af lamineret glas
2-lag lamineret (float+float)
2-lag lamineret (varmeforstærket+hærdet)
2-lag lamineret (hærdet+hærdet)
3-lag lamineret (hærdet+hærdet+hærdet)

IKKE: lamineret/hærdet
(så er der frit valg mellem lamineret eller hærdet)
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Sikkerhedsglas
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Toughened glass: EN 12150
Verbundsicherheitsglas (VSG)
Laminated glass: EN 14449
Teilvorgespanntes Glas (TVG)
Heat strengthened: EN 1863

2-lag lamineret (float+float) L(F+F)
TYSK: VSG(Float+Float)
2-lag lamineret (varmeforstærket+hærdet) L(VF+H)
TYSK: VSG(TVG+ESG)
2-lag lamineret (hærdet+hærdet) L(H+H)
TYSK: VSG(ESG+ESG)
3-lag lamineret (hærdet+hærdet+hærdet) L(H+H+H)
TYSK: VSG(ESG+ESG+ESH)
Hærdet HeatSoak-prøvet H(HS)
TYSK:
ESG-H
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Farvet folie i lamineret glas
Farvet folie
Tryk på folie
2014 MIPIM AWARDS
BEST SHOPPING CENTRE
Emporia Shopping Centre
Malmö, Sweden
Architect:
Wingårdhs arkitekter
Developer:
Steen & Ström Sverige AB

Your Rainbow Panorama
Olufur Eliasson, ARoS, Aarhus Spring 2011

Delaminering
Tiltag mod delaminering i lamineret bygningsglas
Denne vejledning giver råd om tiltag, som kan reducere
risikoen for delaminering.
Juni 2018

www.glasindustrien.dk

Hærdet Sikkerhedsglas
-eller rettere: forspændt glas!

Termisk hærdet glas Rev. Jan. 2016
Kontroller kanter

Termisk hærdet glas

Termisk hærdet glas

Visuel kvalitet – hærdet glas
Følg branchens vejledning

“Termoruders visuelle
kvalitet”
Bedømmelskriterier for
kvalitetsafvigelser i
termoruder.
Udarbejdet af Glasindustrien
· Juli 2009

www.glasindustrien.org

Nikkelsulfid (NIS)
Spontangranulering i Hærdet glas
Sommerfuglebrud

Heat Soak test
DS/EN 14179 Bygningsglas Varmebehandlet (heat soak - test) termisk
forstærket sodakalksilikatsikkerhedsglas
39

Registrer brud
Tape på Brudsted:
Brud fra et punkt

BR18 Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

3.0.6. Glastage, glasoverdækninger, glaslofter og spejle
•

•
•
•

Tage, baldakiner, overdækninger, udhæng og lofter af glas samt tilsvarende
konstruktioner med vandret eller skråtstillet glas kan udgøre en risiko for
personer, der opholder sig eller færdes under glaspartierne, hvis glasset
beskadiges og falder ned. Risikoen kan begrænses ved at bruge lamineret
sikkerhedsglas i enkeltlagsruder og i det nederste lag glas i termoruder, samt
sikre at glasset er fastholdt.
Eksempler på områder, hvor personskader kan reduceres ved brug af
sikkerhedsglas, er glastage over butiksarealer, butiksarkader, salgsarealer i
gartnerier og byggemarkeder, foyerer, forbindelsesgange, glasbaldakiner,
møde- og opholdsrum, terrasser, udestuer, orangerier.
Glastage og glasoverdækninger skal desuden udformes, så rengøring og
reparation kan ske uden risiko for personer.
Drivhuse ved enfamiliehuse og sommerhuse kan udføres med almindeligt
glas, men det anbefales at vurdere personsikkerheden, hvor der foreligger
særlige forhold.

Samme som tidligere i DS/INF 119:
Hovedregler for valg af glas til glastage.
Yderste glas: 1. Hærdet glas eller 2. Floatglas.
Inderste glas: 3. Lamineret eller 4. Floatglas
eller hærdet glas med sikkerhedsnet under.
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Glastag
GLASTAG
VALG OG MONTERING AF GLAS I
TAGKONSTRUKTIONER
Udarbejdet af Glasindustrien
1. Indledning
2. Anvendelse
3. Konstruktioner
4. Glasdimensionering
5. Funktionsglas
6. Glasbeskrivelse
7. Brand

Revideret august 2018

Glastag: Hærdet eller almindeligt glas
• Baggrunden for at vælge hærdet glas som yderste glas i
termoruder og i lamineret enkeltglas er:
• – at hærdet glas pga. sin høje styrke modstår mekaniske
påvirkninger betydeligt bedre end almindeligt glas
• – at hærdet glas betydeligt bedre end almindeligt glas tåler
hurtige temperaturændringer og ujævne
temperaturpåvirkninger (termisk brud).
• I de tilfælde, hvor risikoen for nedfaldende genstande,
påvirkninger eller slagskygger er lille, kan der
•
anvendes almindeligt uhærdet glas yderst.
• Risikoen for termisk brud bør nøje overvejes.
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Glasloft under glastag
BR18 Bygningsreglementets vejledning om
glaspartier, glasflader og værn af glas i
bygninger: 3.0.6
”Tage, baldakiner, overdækninger, udhæng og
lofter af glas ”
-dvs lamineret nedad

BR18 Kapitel 2
Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
§ 58 - § 60 Værn
§ 58 Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange,
luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn
til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn
eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde,
udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem.
Bestemmelsen anses som opfyldt, når:
1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m.
2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposser er
mindst 0,90 m.
3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og
luftsluser er mindst 1,20 m.
4) Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af
gulv/dæk.
5) Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.
§ 59 Værn skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og
vandrette ikke giver anledning til personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages
hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre.

§ 60 Værn udført af glas skal udføres i overensstemmelse
med §§ 238-241.
Sommerhuse er helt undtaget fra bestemmelserne om indretning og adgangsforhold.

BR18 Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader
og værn af glas i bygninger:
2.4.1. Værn

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske
altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt
andre hævede opholdsarealer skal ifølge Bygningsreglementet sikres
med værn for at hindre nedstyrtning af personer.
Glas, der fungerer som værn, skal være dimensioneret til formålet efter
gældende forskrifter, udført af egnet, lamineret sikkerhedsglas og
fastholdt så effektivt, at det efter brud kan tilbageholde personer.
Termoruder i vinduer, der har værnfunktion, og dermed skal sikre mod
nedstyrtning af personer, kan udføres af lamineret sikkerhedsglas i det
inderste lag.
Niveauspring
Niveauspring i gulve eller mellem gulv og terræn samt hævede opholdsarealer kan udgøre en risiko for fald
eller nedstyrtning af personer.

Hvor niveauspring afgrænses af værn, og hvor værn er udført af glas eller delvis af glas, kan der anvendes
lamineret sikkerhedsglas for at hindre nedstyrtning og skæreskader ved personkollision og brud i glasset.
Hvor niveauspring er afgrænset af glasfacader, vinduespartier eller vægge af glas, og hvor der kan være en
risiko for personskade ved fald gennem glasset, kan glaspartierne sikres, for eksempel ved afskærmning
eller ved markering og anvendelse af lamineret sikkerhedsglas.

BR18 Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger:

2.1.0. Glassets placering - definitioner
Glassets placering og størrelse har betydning i forhold til risikoen for
personskader. De definitioner, som anvendes fremgår af tabel 2 og figur 1. De er
vejledende, da den reelle risiko for personskader altid skal vurderes i hver
enkelt situation ud fra bygningens udformning og anvendelse.
Tabel 2 Vejledende definitioner ud fra glassets anvendelse og placering
Glassets anvendelse

Glaspartiers placering

Almindelig dørhøjde

Hvor overkant glas højst svarer til almindelig
dørhøjde, ca. 2,1 m

Almindelig brystningshøjde*

Hvor underkant glas er mindst 0,5 m over gulv

Lav brystning

Hvor underkant glas er mindre end 0,5 m over
gulv

Almindelig trinhøjde (stigning)

Ca. 0,18 m

* Brystninger ved vinduer bør ikke være under 0,8 m, hvor vinduer kan åbnes, og der er risiko for at
falde ud gennem åbningen.

BR18 (juli18): § 61, stk. 1
»Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge
sider og under hensyn til bygningens anvendelse forsynes
med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og
holde fast i. Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og
afsluttes vandret.«

Figurer fra SBi272
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SBi-anvisning 272 (§ 59)
For at sikre børn mod at komme i klemme bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres,
så en lille barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i DS/EN 1176
(Dansk Standard, 2008-2014), hvor en dorn på 89 × 157 mm forsøges trykket gennem
åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må dornen ikke passere helt igennem. For
eksempel bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive
nok til at bestå ovennævnte prøve. Åbninger mellem trappetrin bør sikres på samme
måde. Se eksempler på sbi.dk/tilgaengelighed.
Værns udformning skal desuden gøre det svært for børn at kravle op på dem, og det kan
kræve anvendelse af lodrette elementer, helt eller delvist lukkede værn.

Figurer fra SBi272 iht DS/EN 1176
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Vejedning om
Glasværn Juni 2008

REVISION PÅBEGYNDT !

Glasværn

Glasværn
Juni 2008
Publikationen anses derfor fortsat
at være dækkende indtil der foreligger
en EuroCode for glasberegning.
Glasindustriens Teknikudvalg
d. 27. august 2013

2.1.0. Glassets placering - definitioner
Glassets placering og størrelse har betydning i forhold til risikoen for personskader.
De definitioner, som anvendes fremgår af tabel 2 og figur 1. De er vejledende, da
den reelle risiko for personskader altid skal vurderes i hver enkelt situation ud fra
bygningens udformning og anvendelse.

3.0.4. Skillevægge og indvendige døre
I bygninger, der overvejende anvendes af personer, der kender bygningens
indretning som kontorer og lignende, kan glaspartier i skillevægge med
almindelig brystning, glas i skillevægge der er markeret eller som er
afskærmet, udføres af almindelig glas.
Hvor det vurderes, at der vil være risiko for at personer kolliderer med
uafskærmede skillevægge og indvendige døre udført med glaspartier, kan der
anvendes sikkerhedsglas. Fuldglasvægge og -døre kan udføres af
sikkerhedsglas.

3.0.4. Skillevægge og indvendige døre
I bygninger, der er tilgængelige for offentligheden, i bygninger hvor mange
mennesker forsamles og i bygninger der fortrinsvis anvendes af børn og ældre, og
hvor der er risiko for personkollision med skillevægge og indvendige døre udført
helt eller delvist i glas, kan glasset enten være afskærmet eller udført af
sikkerhedsglas. Det gælder især, hvor skillevægge og indvendige døre er placeret
på tværs af eller for enden af gangarealer og ganglinjer, og hvor underkanten af
glaspartier er nærmere gulv, end hvad der svarer til almindelig dørhøjde. Det kan
eksempelvis være glasdøre, lavtsiddende glas og fuldglasvægge i indendørs
butiksarealer, skoler, børneinstitutioner, dagcentre, biografer, teatre og lign., samt
i foyerer, ankomstarealer, gangarealer og møderum.
I svømmehaller, sportshaller, gymnastiksale, industrikøkkener og lignende, hvor
der normalt er høj risiko for kollision med glaspartier i skillevægge og indvendige
døre på grund af våde og glatte gulvflader, på grund af høj aktivitet eller risiko for
stødpåvirkning, kan glaspartierne enten være afskærmet eller udført af
sikkerhedsglas. Hvor der er risiko for at glas i skillevægge over dørhøjde vil kunne
falde ned forårsaget af boldspil med videre, kan glaspartierne udføres af
sikkerhedsglas.

3.0.4. Skillevægge og indvendige døre
I boliger kan døre og skillevægge, helt eller delvist af glas, udføres af almindeligt
glas med mindre, der foreligger særlige forhold, f.eks. hvor glasskillevægge
adskiller niveauspring, i baderum og lignende, samt i indgangspartier og
fordelingsgange i beboelsesejendomme, ungdomsboliger med videre.
Fuldglasvægge og døre i boliger kan udføres af sikkerhedsglas.
Hvor glasskillevægge adskiller et niveauspring i gulve, kan glasset enten være
afskærmet eller udført af lamineret sikkerhedsglas.

Skærme, vægge og døre af glas i baderum, omklædningsrum og lignende vil
normalt udgøre en risiko for personer og kan udføres af sikkerhedsglas.
Glasdøre i skillevægge, samt glaspartier der kan forveksles med åbninger, kan
markeres for at mindske risikoen for personkollision. Se afsnit 2.3.0. Markering af
glaspartier.

Fuldglasvægge: Interiør
Fuldglasvægge: rev. jan.2016
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Fuldglasvægge: Interiør
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Forudsætninger
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Forudsætninger

GLASSIKRE MILJØER
BOLIGEN

GLASSIKRE MILJØER - BOLIGEN
Anbefalinger om personsikkerhedsglas i boliger

Glasindustriens anbefalinger er baseret på:
- erfaringer fra praksis over en årrække med skæreskader i
byggeri på grund af glas
- vejledning i BR08, BR10 og BR15:
”DS/INF 119:2007 Bygningsglas – Retningslinjer for valg og
anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed”
- skæreskadestatistik fra Odense Universitets Hospital (OUH)
- standarder for personsikkerhed.

www.glasindustrien.dk

SKADESTATISTIK
Data baseret på:
Skadestuekontakter på Skadestuen OUH Odense i perioden 2008-2013
Kriterier: Ikke arbejdsulykke eller trafikulykke, skademekanismen er snit,
skadevoldende produkt er vindue, glasrude eller glasdør
Ulykkestype=(Hjemme/fritidsulykke); Skadesmekanisme=(Snit, hug, savning);
Skadevoldende produkter=fundet i fritekster (glasrude vindue vinduesglas glasdør
brusekabine drivhus)
Skadestuen i Odense har et optageområde der svarer til omkring 5% (ca. 260.000) af
Danmarks befolkning
Med et samlet skadesantal på 454 (ved 5%, svarende til landsplan ca 9080) svarer
det til 75 pr år, ca 1500 på landsplan pr år.
Med hensyn til aldersfordelingen:
0-14 år i alt 90 svarende til 1800/6= ca 300 om året
15-29år i alt 212 svarende til 4240/6= ca 700 om året
30-49år i alt 98 svarende til 1960/6= ca 320 om året
Fra 50år i alt 58 svarende til 1160/6= ca 190 om året
0-80+ i alt 454 svarende til 9080/6= ca 1500 om året

Det vil sige mere end 4 skæreulykker om dagen som er så
alvorlige at det har krævet Skadestuebesøg.

Gulvglas

NY !

Elevatorglas
NY UDGAVE januar 2018:
DS/EN 81-20, 81-50
Nye At-bekendtgørelser
Dialog med At og Elevatorbranchen

At-krav iht DS/EN 81/20
Glas i
-elevatorstol
-elevatorstols dør
-dør i skakt
-sikkerhedsspejle (iht DS/EN 12600)
-skaktvægge (alt lamineret)
Mærkning (alt mærkes)
Monteringsforudsætninger

Sikkerhed / Sikring
Safety
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/

Security

SKAFOR *
Dansk Forening for Skadesforsikring.
•SKAFOR hedder pr. 1-1-1999:
•Forsikring og Pension: F&P
Klassificering

Bemærkninger

HovedHovedgruppe 1 gruppe 2

GUL
Hæmmende

Enheden udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg,
og kan derfor antages at have en hæmmende effekt ved
gennembrydnings- /oplukningsforsøg.

3-5 min.

12-20
min.

GRØN
Hindrende

Enheden udviser en så stor modstand mod
indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrene
ved gennembrydnings- /oplukningsforsøg.

5-7 min.

20-28
min.

BLÅ
Standsende

Enheden udviser en så stor modstand mod
indbrudsforsøg, at den kan antages at være standsene
ved gennembrydnings- /oplukningsforsøg.

7-10 min.

28-40
min.

RØD
Sikker

Enheden udviser en så stor modstand mod
indbrudsforsøg, at den må antages at være sikker ved
gennembrydnings- /oplukningsforsøg.

> 10 min. > 40 min.

F&P henviser til
nye standarder
efter udfasning af STM
Tidligere
Farveklasse –
STM (udgået)

Fremover
EN standarder til hvert enkelt
produkt

GUL

EN 1143 Værdiopbevaringsenheder

GRØN

EN 1627 Sikkerhedsdør/vindue/
gitre/rulleskodder

BLÅ

EN 12320 Hængelås

RØD

EN 12209 Låsekasse/Slutblik
EN 1303 Cylinder

EN 1906 Beslag
EN 14846 Elektromekanisk låsekasse

Dansk Forening for Skadesforsikring.
SKAFOR pr. 1-1-1999:
Forsikring og Pension: F&P

EN 15486 Mekatronisk cylinder

Sikring
Typer og anerkendte
standarder
ses på fpsikring.dk

Standardtyvmetoden
(STM) udfases pr 31/12-15
erstattes af nyere standarder

Vinduer iht
DS/EN 1627-1630
Glas iht
DS/EN 356

DS/EN 1627- 1630
”Dørsæt, vinduer,
curtain walling,
gitre og skodder
- Indbrudssikring
- Krav og klassifikation”

Modstandsklasse
(Resistant Class)

Modstandstid mod
indbrud EN1630

*RC 1N

-

*RC 2N

3 min.

RC 2

3 min.

RC 3

5 min.

RC 4

10 min.

RC 5

15 min.

RC 6

20 min.

F&P Sikringskatalog: Sikringsglas henviser til:
DS/EN 1627-1630: ”Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder
- Indbrudssikring - Krav og klassifikation”

Oversigten viser i venstre side de aktuelle gyldige RC-klasser
(RC: resistens Class=Modstandsklasse) efter DS/EN 1627:2011,
med krav til glas iht EN 356,

Klassifikationen
efter
DS/EN 1627
er baseret på
prøvninger

Sammenligningsnøgle
Dette dokument angiver sammenhængen mellem
gamle, udgåede og stadig gældende
produktstandarder. Produkter, der anvendes til
sikring, skal have et gyldigt certifikat på
installationstidspunktet. Dette dokument angiver
sammenhængen mellem forskellige
produktstandarder og deres klassificering, og skal
altid anvendes med den seneste version af ”Produkt
registrering” dokumentet.

Sikringsglas: Prøvning
DS/EN 356 (Hærværk + Indbrud)
Hårdt Stød: P1A-P5A
Skarpt Stød: P6B-P8B
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Sikringsglas Indbrudsforsikring F&P
Nye modstandsklasser
DS/EN 356
manuelt angreb(2001-07-16)
Kugle 100mm, 4,11kg (Hårdt stød)
P1A 1500mm/x3
P2A 3000mm/x3
P3A 6000mm/x3
P4A 9000mm/x3
P5A 9000mm/3x3
Nye modstandsklasser
DS/EN 356
manuelt angreb(2001-07-16)
Hammer, Øksehug (Skarpt stød)
P6B 30-50 slag
P7B 51-70 slag
P8B over 70 slag
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Modstandsklasser
I h.t. DS/INSTA 154
Tidl iht Standardtyvmetoden
4,11kg stålkugle
A1 (350mm)
A2 (6500mm) Skafor GUL
A3 (9500mm)

Modstandsklasser
I h.t. DS/INSTA 154
Hammer, Øksehug
B1 (30-50 hug) Skafor GRØN
B2 (51-70 hug) Skafor BLÅ
B3 (over 70 hug) Skafor RØD

Sikringsglas SKUD DS/EN 1063

S: splintafgang eller NS: ingen splinter

Sikringsglas SKUD DS/EN 1063
Standarder og benævnelser for SIKRINGSGLAS m.h.t. SKUD:
Ny standard Nye modstandsklasser
Tidligere
standard
DS/EN 1063 BR 1 (Salongevær 0,22 LR/10m/3skud)
AfprøvningsBygningsglas- BR 2 (Pistol 9mm Luger/5m/3skud)
standard:
Sikringsruder BR 3 (Revolver 0,357 Magnum/5m/3skud) DS/INSTA 153
-Prøvning og BR 4 (Revolver 0,44 Magnum/5m/3skud) Prøvning af
klassifikation BR 5 (Gevær5,56 x 45/10m/3skud)
modstand
af
BR 6 (Gevær 7,62 x 51/10m/3skud)
mod
modstands- BR 7 (Gevær 7,62 x 51/10m/3skud)
projektiler
evne mod
SG 1 (Haglgevær cal. 12/70 /10m/1skud)
skudangreb SG 2 (Haglgevær cal. 12/70 /10m/3skud)
(2000-08-30) *(S: splintafgang eller NS: ingen splinter)

Modstandsklasser
I h.t. DS/INSTA 154
5 classes
C1 (9mmx19/ 3m)
C2 (357 Magnum/ 3m)
C3 44 Magnum/ 3m)
C4 (7,62mmx51/ 10m)
C5 (7,62mmx51/ 25m)
*(SF or SA)

DS/EN 1522:1999 ”Vinduer, døre, skodder og persienner.
Skudsikkerhed. Krav og klassifikation” Test iht DS/EN 1523.
(Klasser iht 1522: Glas iht 1063): FB1: BR1, FB2: BR2, FB3: BR3, FB4: BR4, FB5: BR5, FB6:
BR6, FB7: BR7, FSG: SG2.
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Vejledning: Sikringsglas
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Revideret august 2018

Sikringsglas i privatboliger
Rev. august 2018

Glasindustrien anbefaler, at man
sikrer i 3minutter svarende til
Modstandsklasse RC 2 N
og anvender lamineret
sikringsglas som P2A, svarende
til almindelig lamineret glas
6,8mm.
Svarende til UK:
Secured By Design:
RC2N iht EN1627 og lamineret
iht PAS 24:
P2A iht EN 356
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Hvidbjerg Vinduet
Eksempel på vindue der
opfylder
Privathjemssikring:
sikrer i 3minutter
svarende til
Modstandsklasse RC 2 N
og anvender lamineret
sikringsglas som P2A,
svarende til almindelig
lamineret glas 6,8mm.
(Svarende til UK: Secured By Design:
RC2N iht EN1627 og lamineret iht PAS 24: P2A iht EN 356)

Dilemma: Indbrudssikring – flugtvej ved brand
Må døre og vinduer låses?
BR18 § 98. Redningsåbninger skal designes og udføres
under hensyn til:
1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give
sig til kende.
2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er
beregnet til.
3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes
til redning af personer via redningsberedskabets stiger, dog
afhængigt af bygningens højde.
4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes
uden brug af nøgle eller særligt udstyr, når der opholder sig
personer i de pågældende brandmæssige enheder.

Privathjemssikring
Almene boliger UIBM 2015

"Analyse af konsekvenserne
ved indførelse af
indbrudssikringskrav i det
danske bygningsreglement"
Juli 2015
Beregningerne viste, at
omkostningerne for forbrugerne ved
indførelse af et krav om
indbrudssikring, er relative små
(0,2% til 0,4% alt efter sikringsklasse)
i forhold til de samlede
omkostninger ved opførelse af et
enfamiliehus eller en stuelejlighed.

Mekanisk indbrudssikring
Kravspecifikationer til brug
for certificering af
virksomheder
Juni 2017

Montage af sikringsdøre,
sikringsvinduer og sikringsglas (AMU
kursus 48286)
Tidligere benævnt: Glas, polycarbonat
og gitterteknik, hvor Glarmesterlaugets
montagevejledning for sikringsglas blev
anvendt som undervisningsgrundlag.
Desuden rummer dette det tidligere
Montage af sikringsdøre tidligere
benævnt - Sikringsdøre (AMU kursus nr.
44937).
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Indgangskursus
48354
Mekanisk indbrudssikring
3 dage

Specialekurser
Speciale 1
1-8,5 dages varighed

48385
48388
48386
dage
47386

Låseteknik. Montage af sikringsenheder
Montage af låseenheder og dørlukkere
Montage af elektromekaniske låsekasser
Montage af nøglerør og –bokse

2,0 dag
2,5 dage
3,0
1,0 dag

Speciale 2
1-7,5 dages varighed

48387
dage
48388
48389
47386

Rullegitter og pladeskabsmontage
Montage af låseenheder og dørlukkere
Montage af værdiopbevaringsenheder
Montage af nøglerør og –bokse

2,5
2,5 dage
1,5 dag
1,0 dag

Indgangskursus
48354
Mekanisk indbrudssikring
3 dage

Specialekurser
Speciale 1
1-8,5 dages varighed

48385
48388
48386
dage
47386

Låseteknik. Montage af sikringsenheder
Montage af låseenheder og dørlukkere
Montage af elektromekaniske låsekasser

2,0 dag
2,5 dage
3,0

Montage af nøglerør og –bokse

1,0 dag

Speciale 2
1-7,5 dages varighed

• Kurser på vej…

48387
dage
48388
48389
47386

Rullegitter og pladeskabsmontage

48286
dage

Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikringsglas

Montage af låseenheder og dørlukkere
Montage af værdiopbevaringsenheder
Montage af nøglerør og –bokse

2,5
2,5 dage
1,5 dag
1,0 dag

Speciale 3
2,0

Speciale 4
40472
dage

Mekanisk indbrudssikring, projektering

2,0

Indgangskursus
48354
Mekanisk indbrudssikring
3 dage

Specialekurser
Speciale 1
1-8,5 dages varighed

48385
48388
48386
dage
47386

Låseteknik. Montage af sikringsenheder
Montage af låseenheder og dørlukkere
Montage af elektromekaniske låsekasser

2,0 dag
2,5 dage
3,0

Montage af nøglerør og –bokse

1,0 dag

Speciale 2
1-7,5 dages varighed

• Kurser på vej…

48387
dage
48388
48389
47386

Rullegitter og pladeskabsmontage

48286
dage

Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikringsglas

Montage af låseenheder og dørlukkere
Montage af værdiopbevaringsenheder
Montage af nøglerør og –bokse

2,5
2,5 dage
1,5 dag
1,0 dag

Speciale 3
2,0

Speciale 4
40472
dage

Mekanisk indbrudssikring, projektering

2,0

BR18 Kapitel 5
Brand (§ 82 - § 158)
Brand BR15 Kap. 5.1 Generelt
§ 82
Bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed for
personer i tilfælde af brand og acceptable forhold
for redning af dyr i bygninger med erhvervsmæssigt
dyrehold. Brandsikkerheden i en bygning skal
opretholdes i hele bygningens levetid.

Skole udbrændt

Skole udbrændt,
branden stoppede ved branddør

Fra 1. Marts 2002:
Till. 4 til BR95
Klassifikation af byggevarer og bygningsdele for deres:
EN 13501-2 Brandteknisk klassifikation af byggevarer
Brandog bygningsdele - Del 2: Klassifikation ved brug af data
modstands fra prøvning af brandmodstandsevne, eksklusive
ventilationssystemer
-evne
EN 13501-1: Brandteknisk klassifikation af
Reaktion
på brand

91

byggevarer og bygningsdele - Del 1: Klassifikation ud
fra resultater opnået ved prøvning af reaktion på
brand
EN 13501-5 Brandteknisk klassifikation af byggevarer
og bygningsdele - Del 5: Klassifikation ud fra resultater
opnået ved prøvning for udvendig brandpåvirkning af
tage.

Bygningsdeles brandmodstandsevne

•E Integrity (Integritet)
•I Insulation (Isolation)
•W Radiation (når isoleringsevnen er kontrol- leret
på grundlag af den udsendte stråling)

•C Self-closing (Selvlukkende)
•Før: F-30 dør Nu: E 30-C dør
•Før BS-60 dør

Nu: EI260-C A2-s1,d0
1. marts 2002

Byggevarer: Reaktion på brand

•Primærklasser: A1, A2, B, C, D, E, F
•A1: højeste kravniveau uden tillægsklasser
•A2, B, C, D kombineres røg (s) og brændende dråber (d)
•s1 meget begrænset mængde røgudvikling
•s2 begrænset mængde af røgudvikling
•s3 intet krav til mængde ag røgudvikling
•d0 ingen brændende dråber eller partikler
•d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde
•d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler
•Klasse E kan enten stå alene eller kombineres med D2
•Klasse F er intet krav og kan ikke kombineres med tillægsklasser
Nyt i BR95 Tillæg 4: 1. marts 2002

BR18 Anvendelseskategorier

DBI håndbog BTV37:2009
Glas og brand
Brandbeskyttende glas i
bygningsdele
• DBI vejledning 37 er udarbejdet
som en hjælp til myndigheder,
projekterende, udførende og
andre, der ønsker et overblik over
vigtige forhold i forbindelse med
anvendelse af brandbeskyttende
glas i bygninger.

Brandbeskyttende glas
BTV37:2009 side 61
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Trådglas
Tyndt net af ståltråd,
13 mm deling.

Alm. trådglas
er IKKE
et sikkerhedsglas
Var alene et
Flammestoppende
brandbeskyttende glas
Til lodret F30 og F60
Nu: E 30, E 60
-bygningsdel
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Sikkerhedstrådglas
både et
sikkerhedsglas: F1
og kan bruges i
Flammestoppende:
F30 ell. F60
Nu E 30, E 60-bygningsdel

Flerlagsglas med mellemlag
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Effekten af Strålevarme:
begge glas tidl F-glas
NU: EW-glas (flerlag) og E-glas (trådglas)
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Udskiftning og reparation
BTV37 side 72-74

9.1 Systemopbygning
9.1.1 Karme, rammer og lister
9.1.2 Styre- og bæreklodser
9.1.3 Fastgørelsesmaterialer
9.1.4 Keramiske tætningsmaterialer og fugebånd
9.1.5 Fugematerialer

-skal udskiftes med originale komponenter i
henhold til systemleverandørens godkendelse.

Flerlagsglas
Monteringshåndteringsregler

Stå oprejst,
på 7underlag, understøttet

Følg ALTID producentens monteringsanvisninger!

Brandbeskyttende glas
BTV37 side 56:
Det er ikke nok, at glasset isoleret set opfylder kravene
relateret til en given brandmodstandsevne.
Hele bygningsdelen med glas, tætningskomponenter, karm,
ramme og montering, skal samlet opfylde kravene til den
krævede brandmodstandsevne.

BTV37 side 56
Det bemærkes, at leveranceformater for alle brandbeskyttende glas ikke må
forveksles med dokumenterede maksimale formater.

Udokumenteret brandsikring er livsfarlig
31. marts 2017
Sprinkling som en metode til at brandsikre fuldglasvægge er en betænkelig
vej at følge, advarer diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta
En farlig trend er dukket op indenfor brandsikring i Danmark. I takt med at
glaspartier bliver mere populære, er ønsket om billig brandsikring af disse partier
også steget. Men et af de nyere bud på en løsning sætter ifølge ekspert
menneskeliv på spil.

DBI BTV 37

Facadeglas ALTID hærdet glas!
Matchende facader eller Look-alike facader
Emalje Facadeglas

Enkelt glas

To-lagsløsninger

Belagt Facadeglas

Facadeglas (beklædning mellem vinduer!)
To-lagsløsninger
Matchende facader

Look-alike facader

Emalje Facadeglas

Belagt Facadeglas

Facadeglas

Facadeglas
Brystning/fyldning= ”ShadowBox.

Facadeglas
15mm hærdet glas. Punktvis fastholdt.

Hvor mange betonelementer er glasset fastholdt i?
Hvilke to punkter er det mon som tager egenvægten?

Glasindustrien´s publikationer
(Opdateret til BR18) (i proces)
Vejledninger HÅNDTERING OG OPBEVARING AF GLAS OG
TERMORUDER PÅ BYGGEPLADSEN okt 2003
Glasværn Juni 2008 (+gyldighed August 2013)
Termoruders visuelle kvalitet juli 2009
Monteringsanvisning April 2011
Fuldglasvægge Rev. Januar 2016
Kondens på glas Rev. Januar 2016
Rengøring – Ridser i glas Februar 2016
Kort og godt om glas og termoruder Rev. August 2016
Mærker på glasflader efter sugekopper Sept17
Elevatorglas Rev. januar 2018
Gulvglas. April 18
Glassikre miljøer – Boligen. Maj 2018
Tiltag mod delaminering Juni 2018
Glastag Rev. august 2018
Sikringsglas Rev. august 2018
Sikringsglas – privat Rev. august2018
Mærkning af glas Rev. august 2018
Lamineret Mange varianter Rev. august 2018
Indeklima og glas Rev. august 2018
Glasbeskrivelser Termoruder Enkeltglas Rev. august 2018
Brandbeskyttende glas
Datablade Termisk hærdet glas Rev. Januar 2016
Lamineret glas Rev. Januar 2016

Glasvalg i praksis - BR18.
I hvilken rækkefølge vælges glas?

GLAS kursus – BR18
1. Bygningsreglementet
Nyt BR18.
Nye publikationer.
2. Funktioner og valg af glas:
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

3. Funktioner og valg af glas:
Energi og indeklima

4. Glas-reklamationer:
Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre

113

