ONTDEK DE
VOORDELEN VAN
VETROFLAM 30
Vetroflam 30: vrijwel overal toepasbaar.
Vetroflam 30 is éénzijdig brandwerend glas dat
voldoet aan de classificatie EW30.
Een oplossing voor nagenoeg elke éénzijdig
brandwerende situatie. Voor vluchtroutes, veiligheidsvluchtroutes en (extra) beschermde vluchtroutes. In wanden, gevels, deuren, zijlicht- en… In
grote maten toepasbaar, tot wel 1200 x 3000 mm
in staal en 2000 x 2768 mm in hout.
Meer dan 80% van de glastoepassingen in de
Nederlandse bouw mag éénzijdig brandwerend
zijn. Waarom zou u dan voor tweezijdig gaan?!

Voor alle informatie over compartimenten, bouwdelen, brandwerende
zijdes en geldende classificaties verwijzen wij u graag naar onze speciale
folder Fire Glass Solutions (Vuistregels conform NEN 6069:2011).
U kunt deze gratis aanvragen bij Vetrotech Saint-Gobain Benelux.

DOE UW VOORDEEL MET VETROFLAM 30
Naast de veelzijdige functionele eigenschappen binnen de classificatie EW30, biedt
Vetroflam 30 u nog een groot aantal voordelen.

Op het gebied van planning, veiligheid,
betrouwbaarheid en montage.

Direct en snel leverbaar!

Dun, dus licht en makkelijk

Door en door getest

Geen breuk, geen vertraging

Eénzijdig is voordeliger

Standaard letselveilig glas

Vetroflam 30 is direct leverbaar.
U heeft het glas binnen 2 werkweken
in uw magazijn of op de bouw.

Vetroflam 30 is speciaal voorgespannen
gehard glas. De kans op schade tijdens
transport en plaatsing is dus zeer klein.
Geen vertraging door gebroken ruiten,
dus sneller naar oplevering.

Vetroflam 30 is een product van Vetrotech
Saint-Gobain, wereldwijd koploper en
trendsetter in brandwerend glas (FIRE)
en veiligheidsglas (PROTECT).

Vetroflam 30 is slechts 6 mm dik. Dat
is aanzienlijk dunner en dus lichter dan
andere brandwerende beglazingen met
classificatie EW30. Makkelijker en sneller
te verwerken!

In acht van de tien situaties kunt u
volstaan met éénzijdig brandwerend
glas. En dat scheelt! Vraag snel een
offerte aan voor Vetroflam 30.

Uw leverancier

Wilt u meer weten over Vetroflam 30?
Neem dan snel contact met ons op of
met uw lokale leverancier.

Vetrotech Saint-Gobain Benelux
Hulsenweg 21, NL-6031 SP Nederweert, Postbus 15, NL-6000 AA Weert
Tel: +31 (0)495 57 44 35
vetrotech.benelux@saint-gobain.com
www.vetrotech.com

Vetroflam 30 is intensief getest, dus u
weet zeker dat u aan de geldende brandveiligheidsnormen voldoet. Kijk voor een
samenvatting van testrapporten van
Vetroflam 30 (met maximale afmetingen in hout, staal en aluminium) op
www.testreports.nl

Vetroflam is standaard letselveilig glas
conform de EN 12600 klasse 1C1, hierdoor
toegestaan conform NEN 3569 in deuren,
zijlichten en doorgaande corridors.

