SANCO Safe
®

Effectieve bescherming tegen inbraak en gevaar voor letsel
in de woon-en werkomgeving.

w w w.sanco.de

SANCO SAFE – DE INGEBOUWDE VEILI GHEID VAN
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GLAS
Glas is anders: behulpzaam i.p.v. breekbaar
De moderne architectuur spreekt aan dankzij de grote glasgevels, schijnbaar
naadloze glasoppervlakken die spelen met het natuurlijke licht. Ze weerspiegelen de omgeving of plaatsen juist heel eigen accenten dankzij hun vorm en
afmetingen. Geavanceerde, innovatieve technieken maken glasoppervlakken
mogelijk die tot enkele jaren geleden niet mogelijk waren.
Maar ook in het interieur plaatst glas een stempel op de ruimtelijke ambiance. Zowel buiten als binnen worden aan deze transparante presentatie de
allerhoogste eisen gesteld. Grotere en hoogwaardiger visualisaties doen de veiligheidseisen voortdurend toenemen. SANCO biedt individueel passende producten op maat die voldoen aan de functionele, wettelijke en designbehoeften.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Enkel veiligheidsglas SANCO DUR (ESG), gelaagd veiligheidsglas
SANCO LAMEX (VSG) en deels voorgespannen glas (TVG)
Ter bescherming tegen inbraak, kogelwerend en voor de bescherming
van gezondheid en eigendom
Als bescherming tegen letsel bij glasbreuk
Voor de reststabiliteit bij glasbreuk
Veel combinatiemogelijkheden met functies als thermische isolatie,
geluids- en zonnewering
Passieve veiligheid, bijv. bij glazen deuren, borstweringen, trappenhuizen...
Actieve veiligheid, bijv. als aanvalswerende beglazing tegen vandalisme,
inbraak, kogelwerend of als beveiliging tegen vallen
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VEILIGHEIDSGLAS – EEN OVERZICHT

Glas als zeer hard, sterk en tegelijkertijd bros materiaal breekt onder
bepaalde omstandigheden bij hoge mechanische of thermische belasting.
Door verdere bewerking kan het bijzondere veiligheidseigenschappen krijgen.
De wijze van verdere bewerking is afhankelijk van de te verwachten belasting.
Onder veiligheidsglas wordt glas verstaan dat door middel van een bijzondere behandeling, zoals voorspannen of lamineren, gedefinieerde veiligheidsrelevante eigenschappen krijgt. Veiligheid bij glas betekent: bescherming van
personen en zaken tegen onheil van buiten en bescherming van personen
bij glasbreuk.
Onder bescherming van personen en zaken worden bescherming als balslagvastheid, inbraak- en kogelwerendheid t/m beveiliging tegen explosies
alsmede de beveiliging tegen vallen begrepen.
Onder bescherming van personen bij glasbreuk wordt de bescherming van
personen bij glasbreuk tegen letsel en naar beneden vallende of omvallende
glazen onderdelen alsmede de bescherming tegen snijwonden aan glassplinters begrepen.
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Enkel veiligheidsglas (ESG – SANCO DUR)
Thermisch voorgespannen enkel veiligheidsglas (EN 12150) wordt gekenmerkt door een veel hogere
belastbaarheid bij thermische en bij stompe mechanische belasting. Bij overmatige belasting valt het
uit elkaar in kleine en heel kleine stukjes, deels scherp, soms in elkaar gehaakt, vooral bij dik glas en
bij extra emaillering. De stukjes glas vormen een geringer risico op letsel dan niet-voorgespannen glas.

Warmtebehandeld enkel veiligheidsglas (ESG-H)
Als enkel veiligheidsglas, echter daarnaast onderworpen aan een genormeerde warmtebehandelingstest
(EN 14179), voornamelijk voor de toepassing als gevelplaat of daar waar het volgens de technische
bouwpalingen wordt vereist.

Deels voorgespannen glas (TVG)
De thermische gedeeltelijke voorspanning zorgt voor een hogere stabiliteit tegen thermische en mechanische belasting, zij het niet zo hoog als bij enkel veiligheidsglas, en geeft een breukbeeld dat te vergelijken
is met een normaal gekoeld gebruikelijk floatglas. Daarom kan TVG (EN 1863) als enkel glas geen veiligheidsglas zijn; als gelaagd glas (VSG) daarentegen is het vaak het ideale veiligheidsglas.

Gelaagd veiligheidsglas (VSG – SANCO LAMEX)
Twee of meer glasplaten worden door middel van een PVB-folie gelamineerd (EN ISO 12543-2 en bouwregelgeving). De glasplaten zijn meestal floatglasplaten. In geval van glasbreuk blijven de gebroken stukken
glas aan de folie hangen en bieden zodoende een hogere restweerstand. De glasplaten kunnen echter
ook telkens uit ESG of TGV of een combinatie ervan bestaan. Vooral bij gelaagd veiligheidsglas (VSG) van
twee keer TVG is de restweerstand bijzonder effectief. Bij VSG van twee keer ESG is deze echter praktisch
niet voorhanden indien beide ruiten van het gelaagd glas beschadigd zouden zijn.

Gelaagd glas (VG)
Giethars gelaagde beglazing en alle andere gelaagde ruiten met niet uit PVB bestaand materiaal in
of op het glas (EN ISO 12543-2 buiten bouwregelgeving en EN ISO 12543-3) bieden bepaalde veiligheidseigenschappen. Dit geldt in het bijzonder bij meer hoogwaardige, meervoudig gelamineerde
brandwerende beglazing. Dit haalt echter vaak niet het veiligheidsniveau van een VSG gelaagd veiligheidsglas. Een speciaal geval is gelaagde beglazing met ingelamineerde kunststof platen en dergelijke.
Veiligheidseigenschappen van gelaagd glas moeten door tests afzonderlijk worden aangetoond. Om als
VSG te worden erkend, is een algemene goedkeuring van de bouwinspectie noodzakelijk.
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VEILIG THUIS – BESCHERMD IN DAGELIJKS
LEVEN EN WERK
SANCO Safe wordt al naar gelang
de veiligheidsbehoefte safer
SANCO Safe sluit de inbraakgevoelige zwakke punten in huis af. Met verschillende
uitrustingen worden aanvalsscenario‘s doelgericht afgeweerd. Balslagvastheid,
inbraak- en kogelwerendheid zijn de genoemde criteria waaraan SANCO Safe
veiligheidsglas moet voldoen.
De actieve beveiliging houdt zich bezig met de bescherming van appartementen,
eengezinswoningen, villa‘s t/m banken, juweliers en winkelcentra die in toenemende mate zijn blootgesteld aan inbraak en vandalisme. Aan hogere eisen kan
bijv. voor overheidsgebouwen eveneens met een verder verfijnde veiligheidstechniek worden tegemoetgekomen.
SANCO Safe beschikt over een compleet aanbod voor de bescherming van particuliere en openbare bouwwerken qua veiligheidseisen aan glas. Buiten de pure
afweer van aanvallen van buiten biedt veiligheidsglas ook beveiliging tegen vallen,
bijv. bij borstweringen en in liften.

Veilige ramen en balkondeuren –
de beste bescherming tegen inbrekers
De meeste inbrekers kiezen ramen en balkondeuren. Daarom levert het het
meeste op om hier de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Elke tweede
inbraak zou kunnen worden voorkomen als ramen, tuin- en balkondeuren goed
zouden zijn beveiligd. 85 % van de momenteel gemonteerde ramen biedt onvoldoende bescherming. Eigendom en persoonlijke veiligheid kunnen al binnen
enkele seconden dramatisch worden aangetast.
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Zwakke punten naar frequentie inbraken
Balkon en terras
Parterre-ramen
Dakramen
Garage
Kelderdeuren
Kelderramen
Tuindeur
Lichtkoker
Huisdeur

20 %
13 %
2%
5%
25 %
11 %
13 %
9%
2%

SANCO SAFE – WEREND VEILIGHEIDSGLAS
Overzicht van normen en weerstandsklassen bij aanval
Controlecriteria
Valhoogte van
kogel

Weerstandsklasse (oude norm)
conf. DIN 52290
VdS
3163*
Deel 3
Deel 4

P1A		
DIN EN 356:2000-02
-; Beproeving en classificatie van de weerstand			
tegen manuele aanval
P2A		
P1A - P5A
			

1500 mm

-

-

-

3000 mm

A1

-

-

P3A
			

6000 mm

A2

-

-

P4A
			

9000 mm

A3

-

EH 01

P5A		
			

9000 mm

-

-

EH 02

30-50
bijlslagen

-

B1

EH 1

51-70
bijlslagen

-

B2

EH 2

meer dan 70
bijlslagen

-

B3

EH 3

EN-normen

SANCO Safe · Ingooiwerend
van weerstandsklassen P1A - P5A
Bescherming tegen inbraak, spontane aanvallen en vandalisme. In combinatie met het bijbehorende hang- en sluitwerk de ideale bescherming in de
privésfeer.
Testnorm kogelvaltest
Een kogel met een massa van 4,1 kg en een diameter van 100 mm wordt
losgelaten en valt vanuit verschillende hoogten (die overeenkomen met de
veiligheidsklassen P1A t/m P5A) driemaal op een vastgeklemde glasplaat.
Het glas mag hierbij ook bij de derde poging niet gepenetreerd worden.

SANCO Safe · Penetratiebeveiliging
van weerstandsklassen P6B - P8B
Deze beglazingen weren extreem zware aanvallen af. Een penetratiepoging met een snijdend slagvoorwerp (bijvoorbeeld een bijl) moet worden
afgeweerd. Toepassingen zijn: juwelieretalages, winkels met luxeartikelen,
musea.

Weerstandsklasse conf.
DIN EN 356

DIN EN 356:2000-02
P6B		
-; Beproeving en classificatie van de weerstand			
tegen manuele aanval
P6B - P8B
P7B		
		
P8B		
		

*Toekenning van DIN- en/of EN-klassen alleen na aanvullende controle door VdS
SANCO Safe · Kogelwerend
van weerstandsklassen BR en SG
Kogelwerend veiligheidsglas bestaat uit een combinatie van glasplaten van
verschillende dikte en folie met meerdere lagen van extreem scheurbestendig materiaal. Al naar gelang het type en de opbouw zijn de glasplaten
bestand tegen verschillende soorten wapens. De toevoeging ‘nonsplitting’
(NS) of ‘splitting’ (S) geeft aan of personen in de buurt van de glasplaat
kunnen blijven staan. Toepassingen: bij organisaties binnen de publieke
sector, zoals overheidsgebouwen, politiebureaus en gerechtsgebouwen of
commerciële gebouwen.

DIN EN 1063:2000-01
-; Beproeven en classificatie van de
kogelwerendheid
BR1 – BR7,
SG1 + SG2

		 WeerstandsSoort wapen/kaliber
klasse conf.
DIN EN 1063		
					
BR1 – S/NS		 Geweer/ 		
				
			 0,22 LR

-

BR2 – S/NS		
			

Pistool/		
9 mm Luger

C1 – SA/SF

BR3 – S/NS		
		

Revolver/ 0,357
Magnum

C2 – SA/SF

BR4 – S/NS		
		

Revolver/ 0,44
Rem. Magnum

C3 – SA/SF

BR5 – S/NS
		

Geweer/		
5,56 x 45

-

BR6 – S/NS		
		

Geweer/ 7,62 x 51
(zachte kern)

C4 – SA/SF

BR7 – S/NS
		

Geweer/ 7,62 x 51
(harde kern)

C5 – SA/SF

SG1 – S/NS
		

Hagelgeweer/
12/70 (1 treffer)

-

Hagelgeweer/		
12/70 (3 treffers)

-

SG2 – S/NS

SANCO Safe · Speciaal explosiewerend
veiligheidsglas

Weerstandsklasse
(oude Norm) conf.
DIN 52290 deel 2

DIN EN 13541:2001-02
Beproeving en classificatie van de
weerstand tegen ontploffingsdruk
ER1 – ER4
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DE VEILIGHEID IN DE CONSTRUCTIEVE GLASBOUW
Om de veiligheid van glasproducten te waarborgen, dienen de respectievelijke bouwvoorschriften, rechten en normen in acht te worden
genomen. De hier genoemde voorbeelden zijn slechts uittreksels van
de oorspronkelijk in druk geldende vorm. Verdergaande aanspraken
kunnen daaruit niet worden afgeleid. Aanvullende informatie vindt u
op de website www.sanco.de of bij uw SANCO-dealer.

Verticale beglazing
10°

Onder verticale beglazing wordt een
ruit of een beglazingselement verstaan
met een hoek van niet meer dan 10°
ten opzichte van de loodlijn.

Constructieve glasbouw
Dragende constructies van glas als steun, drager of schoor stellen
bijzondere eisen qua veiligheid bij de keuze van de beglazing en bij de
afmetingen. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van VSG, overwegend van ESG of TVG. Restweerstand is de eigenschap van een glazen
constructie om gedurende een bepaalde periode tussen de breuk van
het glas tot aan het volledig bezwijken onder het eigen gewicht en de
extra belasting niet door te breken of los te laten uit de teunsituatie.
Deze beoordeling is voor dragende constructies van glas, begaanbare
beglazingen en beglazingen boven het hoofd van belang.

Begaanbare beglazingen
Begaanbare beglazingen worden gebruikt als treden van trappen,
gedeelten van plafonds, platforms of voetgangersbruggen. Naast de
opname van de statische krachten is een afdoende resterend draagvermogen na breuk noodzakelijk, waaraan uitsluitend door een ten
minste uit drie glasplaten bestaand gelaagd veiligheidsglas kan worden
voldaan. Om veiligheidsredenen maakt de bovenste deklaag geen deel
uit van het dragende concept.

Betreedbare beglazingen
Betreedbare beglazingen onderscheiden zich ten opzichte van begaanbare beglazingen doordat er enkel sprake is van een beperkte toegang
voor het betreden van een persoon voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden. De eisen zijn ten opzichte van die welke aan begaanbare
beglazingen worden gesteld minder hoog.
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Lijnvormige ondersteuning van een
begaanbare beglazing

Valveilige beglazingen (DIN 18008 deel 4)
De valveilige beglazingen worden al naar gelang de constructiesoort onderverdeeld in drie categorieën:
Cat.

Omschrijving conform DIN 18008-4
Beglazingen conform deel 2 of 3 van deze norm, die horizontale nuttige belasting moeten opvangen omdat ze geen dragend knieschot of een vooruitstekende stijl met vereiste
hoogte voor het dragen van horizontale nuttige belasting conform DIN EN 1991-1-1:2010-12 en DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, 6.4, hebben.

A

Aan de onderzijde vastgeklemde glazen borstweringen, waarvan de afzonderlijke platen middels een doorlopende leuning op de vereiste hoogte met elkaar zijn verbonden.
De leuning kan aan de bovenkant van de platen of middels puntbevestiging conform deel 3 van deze norm zijn bevestigd.

B

Beglazingen conform deel 2 of 3 van deze norm die geen horizontale nuttige belasting op vereiste hoogte moeten opvangen en die behoren tot een van de volgende groepen:
C1: Balustraden met glasvulling

 2: Beglazing onder een op vereiste hoogte
C
geplaatste, dragende dwarsbalk

C3: Beglazingen met op vereiste hoogte
geplaatste, vooruitstekende en dragende stijl

C

Cat.

Toegestane glasproducten voor valveilige beglazingen conform DIN 18008-4
Enkelvoudig glas

Meervoudig isolatieglas

A

Gelaagd veiligheidsglas

– Ten minste één plaat van meervoudig isolatieglas moet uit gelaagd veiligheidsglas
bestaan
– De aanvalszijde mag alleen uit gelaagd veiligheidsglas, eenlaags veiligheidsglas of
gelamineerd eenlaags veiligheidsglas bestaan
– Meervoudig isolatieglas met eenlaags veiligheidsglas aan de aanvalszijde mag direct
achter deze plaat in grote stukken brekende glassoorten bevatten als er bij een slinger
proef geen glasbreuk in de plaat met eenlaags veiligheidsglas aan de aanvalszijde
optreedt

B

Alleen gelaagd veiligheidsglas toegestaan

Alleen gelaagd veiligheidsglas toegestaan

C1
en
C2

– Gelaagd veiligheidsglas
– Bij lineaire bevestiging aan alle zijden is
ook eenlaags veiligheidsglas toegestaan

– De aanvalszijde mag alleen uit gelaagd veiligheidsglas, eenlaags veiligheidsglas of
gelamineerd eenlaags veiligheidsglas bestaan
– Voor andere platen zijn alle glasproducten conform deel 2 en 3 toegestaan

C3

Gelaagd veiligheidsglas

Gelijk aan categorie A
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DESIGN EN VEILIGHEID
Mooier wonen met glas:
Sfeervol, individueel, veilig

SANCO ROOF
Een „zwevend“ glazen luifelsysteem met elegant design zonder belemmering van het zicht door zware steunen. Belangrijk is: SANCO ROOF
is veel meer dan een schuin geplaatste gevel, want het glazen luifelsysteem moet voldoen aan hogere eisen met betrekking tot veiligheid,
constructieen beglazingstechniek.

Glazen scheidingswanden
Glas dient niet alleen als transparante scheidingswand tussen binnen
en buiten: ook voor de vormgeving van interieurs - als accent plaatsende
wandbekleding of al dan niet losse scheidingswand - biedt het een
ruime keus aan mogelijkheden. En daarbij hoeft het geenszins altijd
‚glashelder’ toe te gaan. Structuur of kleur - soms is het maar een klein
detail dat een heel nieuw effect geeft.
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Glazen trappen
Uitnodiging om naar boven te gaan: Trappen en vloeren van glas geven de
ruimte een heel bijzondere ambiance. Het zijn aantrekkelijke highlights van
de binnenhuisarchitectuur. Licht, lichtgewicht en optisch open past begaanbaar glas uitstekend in elke bouwstijl.

Glazen deuren
Een waarlijk transparante uitnodiging om binnen te komen, want het glas
realiseert een ruimtelijke scheiding die tegelijkertijd optisch verbindt. Zo bieden
glazen kamerdeuren of geheel glazen deurinstallaties veel ruimte voor licht en
een vriendelijke ambiance. Variabel en inventief qua uitvoering presenteert zich
het spreekwoordelijke ‚open huis’ binnen de eigen vier muren.

Glazen douchecabines
Open, lichtdoorlatend en hygiënisch – dat maakt glas tot de ideale toepassing
in de badkamer. Speciaal kleine oppervlakken of donkere nissen komen met
een glazen douche erg goed uit. Rond, hoekig, met transparant of bedrukt
glas, het aantal individuele mogelijkheden kent nauwelijks grenzen. Met veel
bewegingsvrijheid en een open ruimtelijk gevoel wordt de ochtenddouche een
beleving, bijna als in de openlucht.

Glazen meubelen
Vitrines, kasten, tafels of stereomeubels kunnen van glas worden gemaakt - in
serie of als fantasievolle unicaten. Daarbij kunnen alle methoden van glasveredeling worden toegepast: Ornamenteren, etsen, zandstralen, emailleren,
verspiegelen – van eenvoudige vitrine tot aan geraffineerd ensemble reikt het
scala van mogelijkheden.

11

DESIGN EN VEILIGHEID

LAMEX COLORDESIGN
Gekleurd veiligheidsglas voor binnen en buiten
Het heeft dezelfde basiseigenschappen als traditioneel VSG. Daarnaast
biedt het een compleet palet aan kleuren, desgewenst in meer dan 1000
tinten. Het gekleurde licht verbindt functionaliteit en esthetiek op unieke
wijze. Het maakt functionele compartimenteringen mogelijk evenals de
vormgeving van mediagevels. LAMEX COLORDESIGN voldoet aan de
Europese normen qua veiligheidseisen.

SANCO Phon SC en SANCO Phon PS –
De multitalenten voor geluidswering en veiligheid
SANCO Phon SC en PS zijn geoptimaliseerd met betrekking tot de eisen
aan geluidswering, bieden opdrachtgevers echter ook de mogelijkheid
om aan alle veiligheidsrelevante criteria te voldoen.
SANCO Phon SC en PS bieden na de goedkeuring als gelaagd veiligheidsglas (VSG) als bedoeld in de richtlijnen TRAV en TRLV ook oplossingen voor beglazingen boven het hoofd en valbeveiligingsbeglazingen.
Daarmee beschikken SANCO Phon SC en PS over de volledige veiligheidseigenschappen van een gelaagd veiligheidsglas. Door de Sound Control
Folie worden op het gebied van geluidswerendheid uitstekende waarden
behaald. In de praktijk resulteren er talrijke multifunctionele toepassingen bij de vormgeving van buitengevels, maar ook in het interieur van
gebouwen, bijv. in de vorm van scheidingswanden, als beglazing boven
het hoofd of als valbeveiligingsbeglazing.

SANCO PRINT – Zeefdruk op glas geeft ideeën vorm
SANCO PRINT is een thermisch voorgespannen enkel veiligheidsglas
volgens DIN 1249. In combinatie met kleur en licht biedt dit schitterende
mogelijkheden en architectonisch aantrekkelijke oplossingen bij de buiten- en binnenvormgeving van gebouwen, gevels en raamoppervlakken.
Zeefdruk biedt echter ook de mogelijkheid om willekeurige vormen die
geometrisch niet definieerbaar zijn of foto‘s op glas te drukken. Decors –
doelgericht toegepast – zijn een effectief instrument van lichtsturing,
bijvoorbeeld bij ramen en in daken.
Stralend wit, zacht geel of licht grijs – de kleuren van de glasdecors kunnen vrij worden gekozen. Nagenoeg elke gewenste tint is mogelijk. Zelfs
meerkleurendrukken zijn naast elkaar evenals over elkaar mogelijk. Met
SANCO PRINT kent de creativiteit nauwelijks grenzen: Emaillekleuren
volgens RAL, speciale kleuren, talrijke decors met geometrisch aangebrachte punten, vierkanten en strepen.
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Voorbeelden van toepassingen:
■■ Beglazingen boven het hoofd
■■ Balkons
■■ Scheidingswanden, trappen
■■ Entrees
■■ Gevels

SANCO Alarm
Op een enkel veiligheidsglas wordt in een hoek een elektrisch geleidende lus
ingebrand die wordt verbonden met een alarminstallatie. Bij het vernielen van
de ruit wordt er onmiddellijk automatisch een alarm geactiveerd. Bescherming
over het hele oppervlak met gegarandeerde activering van het alarm, ook bij
de geringste ingrepen. Veelzijdige combinatiemogelijkheden in de isolerende
beglazing. Geen ongewenste onderbreking van het stroomcircuit (vals alarm)
door de eenvoudige geleidende lus.

SANCO POINT – De puntvormige bevestiging
Opvallend bij SANCO POINT is de eenvoudige montage van het glas. De glasbevestiging is geschikt voor enkele beglazingen, in vlak aanliggende uitvoering
of met externe klemring. SANCO POINT kan na het aanbrengen van het glas
nog worden afgesteld. Het is conf. het ontwerp van de TRAV vlg. categorie A
en C gecontroleerd. SANCO POINT wordt toegepast bij trap- en balkonleuningen, losse en vaste scheidingswanden, bushaltes. Uitvoeringen met enkel
veiligheidsglas en gelaagd veiligheidsglas.

Accenten voor de glazen gevel
SWISSWALL – perfecte montage, veelzijdige toepassing. SWISSWALL biedt in
de glasarchitectuur vele mogelijkheden om transparante gevels op indrukwekkende wijze vorm te geven. Met starre en beweeglijke puntbevestigingen, in
vlak aanliggende uitvoering of met externe klemring. Voor SWISSWALL zijn er
vele toepassingen: Glazen daken, bushokjes, glazen liften, trap- en balkonleuningen, losse en vaste scheidingswanden, lichtwerende wanden, lichtplafonds
als mono- of isolerende beglazing.
SANCO schubbengevel MONO + DUO
De geschubde bevestiging MONO + DUO is een voordelig alternatief, eenvoudig en aantrekkelijk. In de gebruikte ESG-ruiten hoeven geen gaatjes te worden
geboord. Glasdikten van 8 tot 12 mm passen in de geschubde bevestiging.
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SANCO IN EUROPA

SANCO Safe veiligheidsglas
Een overtuigend aanbod van veiligheidsglas voor ontelbare toepassingen: ramen en gevels, constructieve
glasbouw, binnen of als valbeveiliging. Dat is vormgevingsvrijheid die in elke opzicht tegemoet komt aan
de bouwrechtelijke eisen en de gewenste veiligheidsaspecten.

Uw SANCO-partner adviseert u graag!

w w w.sanco.de

