ONTDEK DE
VOORDELEN VAN
VETROFLAM 30
Niets zo gevaarlijk als schijnveiligheid. Hoe zit dat
eigenlijk in uw school, ziekenhuis, kantoorpand … ?
Is daar spiegeldraadglas toegepast?
Dan wordt het misschien toch eens tijd om dat te
vervangen door écht veiligheidsglas: Vetroflam 30
van Vetrotech Saint-Gobain.

Loop geen risico en vervang
verouderd spiegeldraadglas
door Vetroflam 30. Voor alle
veiligheid!

Spiegeldraadglas is géén veiligheidsglas

✕

Spiegeldraadglas ziet er weliswaar stevig en weerbaar uit, maar pas op:
het is niet bestand tegen de huidige vormen van geweld en evenmin
tegen brand. Sterker nog, bij brand springt het stuk en staat de ruimte
binnen enkele minuten vol rook (doodsoorzaak nummer één bij brand).
Bovendien kunnen deze glasscherven ernstige verwondingen veroorzaken.
Spiegeldraadglas is dan ook geen letselveilig glas.

Spiegeldraadglas is niet veilig! Vetroflam 30 wel!
Vetroflam 30: veiliger, beter, mooier

✓

Als gebouweigenaar of facilitair manager bent u verantwoordelijk voor
de veiligheid in het gebouw. Vetrotech helpt u die verantwoordelijkheid
te dragen met Vetroflam 30.
Hét alternatief voor spiegeldraadglas als u gaat renoveren. Vetroflam 30
is namelijk wél brandwerend volgens de huidige standaard. Het is door en
door getest en splintert niet. Kortom, in alle opzichten veilig. Bovendien
oogt het glas een stuk moderner en vriendelijker dan spiegeldraadglas.

Vetroflam 30. De veilige vervanger
van spiegeldraadglas.
Vetroflam 30 is éénzijdig brandwerend glas
dat voldoet aan de classificatie EW30.
Een oplossing voor nagenoeg elke éénzijdig
brand- werende situatie. Voor vluchtroutes,

veiligheids-vluchtroutes en (extra) beschermde
vluchtroutes. In wanden, gevels, deuren,
zijlichten … In grote maten toepasbaar, tot wel
1200 x 3000 mm in staal en 2000 x 2768 in hout.

Standaard letselveilig glas

Dun, dus licht en makkelijk

Geen breuk, geen vertraging

Door en door getest

Gastvrij en vriendelijk

Eénzijdig is voordeliger

Vetroflam 30 is standaard letselveilig
glas conform de EN 12600 klasse 1C1.
Dus toegestaan conform NEN 3569
in deuren, zijlichten en vluchtroutes.

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

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

U heeft het glas binnen 2 werkweken
in uw magazijn of op de bouw.

Het tralierooster in spiegeldraadglas
maakt het glas minder transparant.
Vetroflam 30 daarentegen is kristalhelder en zorgt voor een moderne, vriendelijke en gastvrije uitstraling.

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 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.

Tweezijdig brandwerend is lang niet
altijd nodig. Sterker nog, in acht van
de tien situaties kunt u volstaan met
éénzijdig brand- werend glas. En dat
scheelt! Vraag snel een offerte aan voor
Vetroflam 30.

