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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

GLAS kursus – BR18



2

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 og 

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

• Reklamation

• Mærkning

• Opbevaring

• Håndtering

• Brudmønstre

• Skader

GLAS kursus 



Glas beskrives altid udefra!

1+1

2-lag

3-lag

2+1

1+2

2+2
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• Følg branchens 
vejledning

• “Termoruders visuelle 
kvalitet” 

• Bedømmelskriterier for 
kvalitetsafvigelser i 
termoruder.

• Udarbejdet af Glasindustrien · 
Juli 2009

www.glasindustrien.org

Visuel kvalitet

UNDER REVISION
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Reklamations anmeldelse

UNDER REVISION



Mærkning af  bygningsglas
Rev. August 2018 (5s)



Følg branchens vejledning

“Gør livet lettere for dig og for 
termoruderne!”

www.glasindustrien.org

Håndtering og opbevaring
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Glasindustrien

• Termoruder skal: 

• transporteres, opbevares og monteres rigtigt

• Kontrolleres ved modtagelsen

• Stå oprejst, på 7underlag, aldrig på jorden
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Glasindustrien

Termoruder skal:
håndteres og flyttes så lidt som 

muligt for at minimere skader
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Glasindustrien

Undgå skader efter monteringen:
al påklæbning kan medføre termisk brud.

Etiketter fjernes med vand, sprit ell. 

keramikrens
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Glasindustrien

Undgå skader efter monteringen:
Hold ruderne rene under hele byggeperioden



12

Glasindustrien

Undgå skader efter monteringen:
silikater fra beton og mørtel 

skal jævnligt skylles af



Kemisk resistens

SURT   Neutral   pH8,5  BASISK

HF
NaOH
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Glasindustrien

Undgå skader efter monteringen:
gnister fra vinkelsliber mm 

må ikke ramme glasset
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Glasindustrien

Glasindustriens 

monteringsanvisning skal følges
-grundlag for garantiordningen



Følg branchens regler

Grundlag for garantiordning

Bemærk:

falshøjde

falsudformning (skrå bund)

opklodsning

dræn

Termorude Montering Marts 2008

UNDER REVISION
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• falshøjde

• falsudformning (skrå bund)

• opklodsning

• dræn

Termorude Montering

3.4 Klodsernes bredde skal være lig
med rudetykkelse + tykkelsen af et
monteringsbånd.
Længden skal være mindst 50 mm. 
forruder under 2 m2 og ellers 100 mm.
Mindste tilladte kantafstand i falsene
er 4 mm.

f:

Ikke klodsens tykkelse men 

den færdige kantafstand ! 
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• falshøjde

• falsudformning (skrå bund)

• opklodsning

• dræn

Termorude Montering

3.4 Klodsernes bredde skal være lig
med rudetykkelse + tykkelsen af et
monteringsbånd.
Længden skal være mindst 50 mm. for
ruder under 2 m2 og ellers 100 mm.
Mindste tilladte kantafstand i falsene
er 4 mm.

ALDRIG 3 bæreklodser
ALDRIG bæreklodser på overkant

Ved faste vinduer -

bredere end

1800 mm - skal 

bæreklodser

placeres over 

opkilingspunkterne

i afstande som vist.



Termorude Montering

Forkert Rigtigt



Sikkerhedsglas
Definition for sikkerhedsglas: ikke skære sig ved brud!
BRUDMØNSTRE

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

ufarlige stykker

Lamineret glas 
hæfter fast i 
folien



21

Forskellige laster –
forskellige brudmønstre
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Termisk brud

Koldt, modstår udvidelse

Varmt, forsøger udvidelse

90°

Træk-
spænding

Termisk brud udgår fra 
glaskanten, i ret vinkel
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Termisk brud



Byggeriets Erfaringsformidling

NB!

“Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet” EBST April 
2003

“God kvalitetssikringsskik”

“Hvad er normalt”!

BYG-ERFA Termisk brud



Kantskader:
Snitfladerne på glasset skal 
fremstå uden muslingebrud iht. 
EN 572-8 eller "hak", som kan 
give anledning til et senere brud 
(maks. 1/4 af glastykkelsen).

Termorude produktion
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Forskellige laster –
forskel. brudmønstre



A-8074 Universitetshaven

20, 5.tv. 

Delaminering og misfarvning Delaminering

40, 4.tv. 



15. st. th.: Delamineringer I lodrette glaskanter

17. st. tv. Delaminering og misfarvning (hvid skjold):

SS A-8114 Pier2 



Misfarvning/delaminering
Syn og skøn
Spørgsmål 2

Syn- og skønsmanden anmodes om at redegøre for årsagen til de af syn- og 

skønsmanden konstaterede delamineringer/misfarvninger.

Svar:
I lamineret glas er der en risiko for delaminering jvf henvisningerne i svaret på 
spørgsmål 3. 
I Glasindustrien søges der efter de muligheder der kan reducere risikoen for 
misfarvning og delaminering. Det er skønsmandens vurdering, at følgende 
forhold i forbindelse med produktionen af glasset kan være årsagen til det 
konstaterede svigt i lamineringen.
- Ikke korrekt opbevaring af folien under oplagring.
- Ikke korrekte produktionsforhold under selve produktionen af lamineret glas.
- Ikke korrekt produktionsmetode.
- Dårlig kvalitet af folie.
- For store tolerancer i glastykkelsen, som ikke kan optages i antal anvendte folier.
- Opbevaring og transport af det færdige laminerede glas.



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

www.glasindustrien.dk



”Sol” Sunburst/Blomst
Delaminering i støbelamineret glas:



”Blomst”
fugt i coatning



33

Forskellige laster –
forskellige brudmønstre

Forskellige skader –
forskellige overflader
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Termoruder:

Med eller uden
belægning?

Glastykkelse?

Beskrives udefra

Glasskader

OPLYS/NOTER:
-Tidspunkt
-PLACERING
Hvor: indv. eller facade
Verdenshjørne
-Vejr (temperatur, vind, sol, regn)
Foto eller skitse af brudmønster



fordeling af projekteringsydelser og 

Ansvar ved leverance og 

montage af glasfacader og -tage

! Form og placering

! Oplukkelige felter

! Konstruktionsmæssige forhold

! Energi

! Materiale og produkt

! Dagslys

! Lydforhold

! Luft- og vandtæthed

! Fugt og kondens

! Brandmodstand

! Sikkerhed og sundhed

! Sikring

! Betjening/styring/automatik

! Drift og vedligehold

! Fremstilling

! Transport

! Montage



BYG-ERFA www.byg-erfa.dk



Glasvalg i praksis - BR18. 

I hvilken rækkefølge vælges glas?
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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

GLAS kursus – BR18

Carl Axel Lorentzen 
cal@glasfakta.dk


