GRUNDLÄGGANDE
OM GLAS
Glas som byggmaterial
Vanligt planglas tillverkas av sand, soda och kalk

Unika egenskaper

Glas är ett miljövänligt,

med små tillsatser av magnesium, aluminium och

Glas är ett fast material men har en helt oordnad

evigt, variationsrikt och

järn, samt luttringsmedel för att homogenisera

molekylstruktur som gör att ljus och solenergi kan

ekonomiskt material

glassmältan.

passera och vi kan se igenom det. Detta gör glaset

som kräver ett mini-

unikt i förhållande till andra material.

mum av underhåll och

Väl blandat råmaterial smälts vid ca 1550 °C

kan återvinnas utan

i smältugnen. När glasmassan håller en temperatur

Klart floatglas släpper igenom upp till 88% av den

miljöbelastning.

på ca 1100 °C flyter den ut på ett bad av smält tenn

totala solenergin och 91% av dagsljuset, men är

och bildar ett kontinuerligt glasband i en kontrolle-

opakt under 300 och över 4000 nm. Solskyddsglas

rad atmosfär. Efter tennbadet sjunker temperaturen

minskar transmissionen i olika delar av det mellan-

sakta från 600 °C till rumstemperatur för att undvika

liggande spektrat.

spänningar i glaset, som därefter skärs till lämpliga
format. Idag tillverkas mer än 90% av västvärldens
planglas i floatglasanläggningar.

På 1950-talet utvecklade
Pilkington floatglasprocessen
som idag är världsstandard för
tillverkning av planglas.
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Utgiven av Pilkington Floatglas AB i april 2012.

Pilkington tar därför inte ansvar för eventuellt

Där inte annat anges är de redovisade värdena

felaktigt innehåll i denna publikation.

uppmätta eller beräknade enligt de normer och
riktlinjer som gällde vid denna upplagas presslägg-

Du får gärna kopiera och sprida informationen

ning. Se även avsnittet ”Standarder och regler”.

vidare, men vi är tacksamma om du då anger källan.

Pilkington förbehåller sig rätten till ändringar
av prestanda och produktsortiment på grund av

Uppgifterna i ”Glasfakta 2012” ersätter de som

såväl produktutveckling som förändrade leverans-

anges i av oss utgivna publikationer av äldre

möjligheter.

datum. Vid tveksamhet ber vi dig vänligen att
kontakta oss. Förslag till innehåll och uppbyggnad

Innehållet i den här publikationen är framställt
efter bästa förmåga. Trots det kan fel uppstå.
Det åligger varje enskild användare att själv
beakta gällande föreskrifter, normer och riktlinjer.

samt tryckfelskorrigeringar mottas tacksamt.

Solenergitransmission, %
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SYNLIGT LJUS
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Pilkington Optiwhite™
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Pilkington Optifloat™ Clear
Diagrammet visar transmission
av strålning vid olika våglängder
för ett urval 6 mm enkelglas.
Den osynliga energin under
380 nm kallas ultraviolett
strålning (UV) och den över
780 nm kallas infraröd strålning
(IR). Den termiska strålningen
under 300 och över 4000 nm
kan inte passera genom glas.
Den röda streckade kurvan visar
energiinnehållet i solstrålningen
fördelat över våglängdsspektrat.
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Pilkington Optitherm™ S3
Pilkington Optifloat™ Green
40

20

Pilkington Suncool™ 66/33
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Mer dagsljus

Glasets fysiska och mekaniska egenskaper
enligt SS-EN 572

Pilkingtons utbud av

funktioner och välbefinnande än man hittills trott.

Densitet

Samtidigt tillbringar människor allt större del av

Modern forskning visar att dagsljuset spelar en
betydligt viktigare roll för människans biologiska

funktionsglas ger dig

ρ

2 500 kg/m³

full frihet att skapa

Hårdhet
Elasticitetsmodul

vackra och uttrycksfulla

Ε

6 på Mohs skala
7 × 1010 Pa

högre krav på dagsljusnivån i våra byggnader.

Längdutv. koefficient

α

9 × 10 –6/K

Värmekonduktivitet

λ

1,0 W/m K

människor en funktio-

Idag är det fullt möjligt att öka fönsterarealen

Designhållfasthet vid korttidslast

sin tid inomhus. Detta innebär att vi måste ställa

rejält, utan att få problem med till exempel värmeförluster i bostäder, överskottsvärme på kontor,
kallras och strålningsdrag.

– Floatglas
– Valsat glas
– Trådglas
– Härdat glas

30 MPa
15 MPa
14 MPa
50 MPa

– Laminerat glas

18 MPa

byggnader, som ger
nell, säker och komfortabel inomhusmiljö,
fylld av det livsbefrämjande dagsljuset.

Glasets hållfasthet
Planglasets praktiska hållfasthet är mindre än
1% av den teoretiska. Det beror på att glasytan

När glas belastas sker en elastisk deformation.

innehåller ett stort antal mikrosprickor som bildar

Vid överbelastning brister det med ett sprött brott

brottanvisningar. Även den skurna glaskan-

utan plastisk deformation. Därför klarar glas ut-

ten har brottanvisningar som varierar i storlek

bredda laster bättre än punktlaster och tål betydligt

och antal med kvaliteten på skärningen. Vi har

större korttidslaster, typ vindstötar, än laster med

därför bestämt hållfastheten genom provning och

lång varaktighet, som snölast och egenvikt.

statistisk analys för varje enskild typ av glas och
belastningsfall. Eftersom hållfastheten varierar
använder vi en riskfaktor när vi bestämmer det
dimensionerande hållfasthetsvärdet. Det är alltså

Tjocklekstoleranser för floatglas enligt
SS-EN 572-2

ingen materialkonstant utan ett designvärde för det

Glastjocklek

Tjocklekstolerans

aktuella belastningsfallet. På grund av olika erfa-

3, 4, 5, 6 mm
8, 10, 12 mm
15 mm

± 0,2 mm
± 0,3 mm
± 0,5 mm

19 mm

± 1,0 mm

renhetsunderlag kan det dimensionerande hållfasthetsvärdet för ett och samma lastfall variera något
mellan glastillverkarna.
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Huvudkontor, Biolan, Eura,
Finland

Dimensionering av glas
Man kan närma sig dimensioneringsarbetet på
Rekommenderade dimensioner på isolerrutor

principiellt två olika sätt:
1. Utgå från en känd glasspecifikation och fast-

Lång sida, mm

lagda mått för att ta reda på vilka laster glaset kan
4000

utsättas för utan risk.

8 mm glastjocklek

2. Utgå från definierade krav eller lastfall för att
söka en glasspecifikation som uppfyller dessa krav.

3500

6 mm glastjocklek

Här följer några vanliga belastningsfall med lathundar, samt specifikationer över de faktorer som
måste vara kända om vi ska kunna göra en beräk-

3000

ning. För mera information och rekommendationer
5 mm glastjocklek

se även MTKs bestämmelser och BBR.

2500

Glas i fasad
Glas i fönster dimensioneras normalt endast för
att klara vindlast, och för de vanligaste glaskom-

2000

binationerna använder branschen lathundar (se

4 mm glastjocklek

diagram) för att säkerställa att glasformatet klarar
normala belastningar.

1500

I diagrammet avläses den rekommenderade glastjockleken i mötespunkten för isolerrutans bredd
1000

Inom det mörka fältet gäller särskilda
regler, se tabellen till höger

500

500
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Sidoför...eller
hållande... minsta sida

1000

1500

2000

2500
Kort sida, mm

Glasalternativ

1:6 -1:7

400 -200 mm

Öka glastjockleken
1 mm eller välj
4 mm härdat glas

1:7 -1:10

300 -200 mm

Öka glastjockleken
2 mm eller välj
5 mm härdat glas

www.pilkington.se

är vanligt glas eller härdat glas i ytterrutan och
Parametrar som påverkar glasvalet

laminerat glas invändigt.

För att kunna di-

l

G
 lasets tjocklek

l

Glasets

format (bredd × höjd)

Följande faktorer påverkar glasvalet:

måste man ta reda på

l

Glastyp

(floatglas, härdat glas, laminerat glas,

mensionera glas rätt
Glaset: Typ av glas, glastjocklek, format och glas-

vilka laster glaset kan

valsat glas, etc.)

kombination, glasets lutning, typ av infästning.

komma att utsättas för

l

Rutans uppbyggnad (enkel, dubbel, trippel etc.)

Lastfallet: Dimensionerande vindlast och snölast

under sin livslängd,

l

Glasets

lutning

i N/m2.

samt känna till hur

l

Tillåten

nedböjning

l

Belastningen

designparametrarna

på glaset

Glashyllor

påverkar glasets håll-

Glashyllor utsätts oftast för punktlaster under lång

fasthet och vilka krav

Definiera belastningsfallet

tid och av svårbestämd karaktär. Glas som sitter

myndigheterna ställer.

Det går lättare och säkrare att välja rätt glas om

oskyddat bör vara säkerhetsglas, medan glas inne

de grundläggande belastningskraven är kända

i skåp kan vara vanligt floatglas.

och fastställda.
Följande faktorer påverkar glasvalet:
Myndighetskrav

Glaset: Format, typ, tjocklek

När de krav som finns angivna i t.ex. svensk

Lastfallet: Fritt spann mellan stöd. Utbredd last

byggnorm är högre än vad beräkningar leder

i N/m² och punktlast.

fram till så gäller myndigheternas krav.
Glas i akvarium
Glas i akvarium utsätts för stora långtidslaster och
och höjd. Om den träffar linjen väljs den högre

förödelsen och skaderisken vid bräckage är över-

tjockleken. Värdena gäller för tät bebyggelse 0 -8

hängande. Därför bör glas för akvarier dimensio-

Vid dimensionering av

meter över mark, vilket motsvarar en vindlast på

neras med stor säkerhetsfaktor.

glas har vi framför allt
tillgång till tre olika

600 N/m². Inom det mörka, vertikala bandet till
vänster i diagrammet gäller särskilda regler enligt

Följande faktorer påverkar glasvalet:

glaskvaliteter – vanligt

tabellen nederst på föregående sida.

Glaset: Format, typ av glas, glastjocklek, glaskom-

floatglas, härdat glas

bination, lutning och infästningssätt.

och laminerat glas,

Om glaskombinationen inte täcks in av detta dia-

Lastfallet: Glasets placering i förhållande till vat-

samt kombinationer

gram eller om belastningsfallet är annorlunda kan

tenytan och vattnets densitet.

av dessa. På sidorna

vi alltid hjälpa till med beräkningen.

44-45 och 69 berättar
Glas och explosioner

vi lite mera om deras

Följande faktorer påverkar glasvalet:

Vid dimensionering av glas för att motstå ex-

egenskaper.

Glaset: Typ av glas, glastjocklek, format och glas-

plosioner använder man, som grundprincip, ett

kombination, typ av infästning.

yttre härdat glas som klarar stora lastkrav, och

Lastfallet: Dimensionerande vindlast i N/m².

ett inre laminerat glas som hindrar splitter från
att flyga in i byggnaden. Laminatskiktet bör vara

Glas i tak

minst 1,5 mm PVB. Dessutom måste naturligtvis

Glas i tak dimensioneras med hänsyn till egenvikt,

ramverket dimensioneras för att klara motsvarande

vind- och snölast, eventuella snöfickor och risk för

belastning.

att snö rasar ned på glastaket. Det är en komplex
lastsituation som kräver dimensionerande beräk-

Följande faktorer påverkar glasvalet:

ningar från fall till fall. Vår grundrekommendation

Glaset: Typ av glas, glastjocklek, format, glaskombination och infästningssätt.
Lastfallet: Explosionstryck i kN/m² och varaktighet i msec.

Härdat/vanligt glas

Laminerat glas
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Glasräcken och balustrader

Rekommendationerna i ovanstående tabell gäller

Att utföra beräkningar

Glaset måste alltid vara härdat eller laminerat al-

vid en linjelast på högst 0,8 kN/m, en punktlast

för att dimensionera

ternativt härdat och laminerat beroende på infäst-

på maximalt 0,5 kN och en utbredd last som inte

glas inkluderar många

ningsmetod och nedfallsrisk. Det ska vara monterat

överstiger 1,0 kN/m². Linjelasten förutsatt verka

svåra bedömningar för

antingen i ett ramverk med punktfästen, alternativt

i glasets ovankant på max höjd på 1,2 meter över

en som inte är fackman.

tvåsidig eller fyrsidig infästning, eller helt fristående

golv. För svårare lastsituationer och mera detaljer

Tveka inte att ta hjälp

med infästning endast i golvet. I det senare fallet

hänvisar vi till systemleverantörens anvisningar

av oss på Pilkington när

rekommenderas en handledare i ovankant eller nära

eller beräkningar för det enskilda lastfallet.

du känner dig osäker.

ovankant glas. Den ska spänna över flera glas, som
ett skydd om något glas olyckligtvis skulle gå sönder.

Rekommenderade dimensioner på räcken och balustrader
Montagesätt
Höjd
≥ 600 mm

Bredd
≥ 600 mm

Bredd
≥ 600 mm

Glas inspänt på
1 sida
Max höjd, mm

Glas inspänt på
2 sidor
Max höjd, mm

Glas inspänt på
2 sidor
Max höjd, mm

Glas inspänt på
4 sidor
Max höjd, mm

Glas inspänt med Glas inspänt
med bultar
klämförband
Max bredd, mm
Max bredd, mm

—
—
800
1100

1000
1300
1700
2000

1200
1200
1200
1200

1200
1200
1200
1200

1200
1500
2000
2000

Laminerat glas (float+float)
(4+4) mm
—
(5+5) mm
—
(6+6) mm
—
(8+8) mm
—

500
800
1100
1600

700
1000
1200
1200

700
1100
1200
1200

—
800**
1200**
1800**

Laminerat glas (härdat + härdat)
(4+4) mm
—
(5+5) mm
—
(6+6) mm
800
(8+8) mm
1100

1000
1300
1700
2000

1200
1200
1200
1200

1200
1200
1200
1200

1200
1500
2000
2000

Glas inspänt på 1 sida

Glashöjd

1/10 av glashöjden
eller minst 100 mm

Höjd
≥ 600 mm

Bredd
≥ 600 mm

Härdat glas*
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Höjd
≥ 600 mm

1000
1500
2000
2000
—
—
—
—
1000
1500
2000
2000

* Härdat glas får endast användas där nivåskillnaden från glasytans underkant till golv eller mark utanför är max 2 meter
** Förutsätter att glaset har understöd i nedre hörnen
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Det är viktigt att hela systemet inklusive infäst-

ket böjer ner mer än glaset. Stöd på kortsidorna

ningar och bärverk klarar dimensionerande laster.

är inte nödvändigt om de är mindre än 400 mm

Golvglas bör vara

Observera att de härdade glasen i tabellen endast

och sidoförhållandet större än 4 (typiskt för t.ex.

laminerat glas och

får användas i applikationer där nivåskillnaden

glastrappor).

dimensionerade för en
belastning på 5000 N/m²

från glasytans underkant till golv eller mark utanför inte överstiger 2 meter för att minska risken

Glaset ska vila på en hård gummiduk på en cirka

i privat och 8000 N/m²

för fallskador.

30 mm bred anliggningsyta runt om glaset med

i offentlig miljö.

utrymme för två distansklossar per sida. AvstånMera information och riktlinjer utarbetade av

det mellan kant och glas ska vara cirka 5 mm.

Glasbranschens Monteringstekniska Kommitté

Förseglingen ska vara en fogmassa som inte är

finns på: www.glascentrum-mtk.se.

baserad på ättiksyra t.ex. MS-fogmassa som
är cirka 50 shore hård.

Följande faktorer påverkar glasvalet:
Typ av balustrad: Ska glaset monteras fristående

Följande faktorer påverkar glasvalet:

eller i ramverk med punktfästen alternativt två-

Glaset: Format, typ av glas, glastjocklek och

eller fyrsidig infästning.

infästningssätt.

Glaset: Format (eller fritt spann vid punktinfäst-

Lastfallet: Utbredd last i N/m2 och punktlast.

ning), typ av glas och glastjocklek.
Lastfallet: Linjelast i N/löpmeter, punktlast i N
Glas i golv – montagedetalj

och utbredd last i N/m2.
Glasinnerväggar

Försegling

Glas interiört från golv till tak måste utformas för
att tåla dimensionerande linje- och punktlaster.
Valet av glastyp och tjocklek är beroende av om

Ram

8 mm täckskiva

Distansklots
20 -30 mm falsbredd

glaset är två- eller fyrsidigt infäst. Vid tvåsidig infästning blir ofta tillåten nedböjning avgörande för
glasvalet. Om väggen är nivåskiljande ställs högre

Gummiduk 50 -60 shore och ca 5 mm tjock

säkerhetskrav än om den bara är avskiljande.
Följande faktorer påverkar glasvalet:
Glaset: Format, typ av glas och glastjocklek samt
två- eller fyrsidig infästning.
Lastfallet: Linjelast i N/löpmeter, punktlast i N
och utbredd last i N/m2.
Glas i golv
Golvglas utsätts för extrema laster under kort tid,
vilket orsakar nedböjningar, och de får lätt försvagande repor i ytskiktet. Därför rekommenderar vi
laminerat glas. Härdat glas väljs enbart när laminerat inte klarar lastkraven och då måste det, utöver
de glas som krävs för att klara lasten, innehålla en
extra glasskiva överst.
Man bör alltid göra en beräkning för det specifika
projektet. Vi rekommenderar en dimensionerande
last på 5 000 N/m² i privat och 8 000 N/m² i offentlig miljö.
Bärning och infästning är avgörande för glasets
livslängd. Glaset bör ha stöd på alla fyra sidor och
de bärande profilerna måste vara tillräckligt stabila
för att undvika bräckage på grund av att bärver-
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Några vanliga kombinationer av glasrutor och deras beteckningar

1 + 1 glas
Användes förr i fönster och
dörrar med kopplade bågar.
Förekommer numera enbart
i enklare byggnader och
fritidshus.

2-glas isolerruta
Används i fönster, dörrar,
fasadpartier och glastak,
huvudsakligen i byggnader
med överskottsvärme.

1 + 2 glas
Används i fönster och
dörrar med kopplade
bågar. Enkelglaset sitter
i ytterbågen.

2 + 1 glas
Mycket ovanlig konstruktion
där isolerrutan sitter ytterst.
Används i begränsad
omfattning vid renovering
av fönster och dörrar med
kopplade bågar.

3-glas isolerruta
Används i fönster,
dörrar, fasader och
glastak. Mycket
lämplig i fasta
fönster.

Basfakta om isolerrutor
Pilkington Insulight™ består av två eller tre glas,
Pilkingtons fabriker

distanslister och luft/gas i mellanrummen. Rutorna

i Norden har mer än

pressas samman med butyl på sidorna av distans-

35 års erfarenhet av

listen, som är bockad i alla fyra hörnen, och med

dubbelförseglade isoler-

polysulfid eller polyuretan som slutförsegling runt

rutor, vilket borgar för

rutans kanter. Isolerrutorna monteras i falsar som

högsta kvalitet på den

skyddar kantförseglingen mot UV-strålning.

färdiga rutan.

Distanslist
av galvaniserat eller
rostfritt stål

U-värde

Värmegenomgångskoefficienten, eller U-värdet,
beskriver hur god isolering en byggnadsdel har.
Enheten är W/m²K (watt per kvadratmeter och grad
kelvin). Ju bättre isolering desto lägre U-värde.
U-värdet på en glasruta kan mätas på olika sätt som
mittpunktvärde Ug eller inklusive randzoner. Se till
att du jämför U-värden enligt samma mätmetod.
CE-märkningen säkerställer detta.

tornas kvalitet och livslängd. De görs i bredder från
8 till 20 mm och kan levereras i flera färger.
De värmeisolerande egenskaperna beskrivs med
ett ekvivalent värmeledningstal λk (lambda k)

Kantförsegling
Butyl

som är beroende av isolerrutans kantkonstruktion.
Detta får ej förväxlas med den linjära transmissionskoefficienten Ψg (psi) för randzonen i hela

Distanslisterna fylls med ett torkmedel som absor-

fönsterkonstruktionen.

berar både eventuell fukt från tillverkningen och
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den mängd fukt som kan diffundera genom kant-

Genom att välja en ”varm kant” uppnås ungefär

förseglingen under rutans livslängd. Från början

en halvering av psi-värdet för fönstret avhängigt

tillverkades listerna av aluminium, men efterhand

fönstersystem. Resultatet blir en förbättring av

gick vi över till tunt galvaniserat stål, som mins-

fönstrets totala U-värde med upp till 0,1 W/m²K,

kade värmeledningen till en fjärdedel mot tidigare.

givetvis beroende på fönstrets konstruktion och

Nu sker en successiv övergång till distanslister

format. Med varmare randzon minskar också

med avsevärt lägre värmeledning.

risken för invändig kondens.

Distanslister med varm kant

Gaser

De nya listerna finns i flera varianter, alla med fokus

Man kan reducera konvektionen och värmeled-

på låg värmeledning utan att göra avkall på isolerru-

ningen i spaltutrymmet genom att byta ut luften

www.pilkington.se

mot en ädelgas, framför allt i rutor med energispar-

”Structural sealant glazing”

glas. U-värdet förbättras avsevärt.

Detta är isolerrutor eller enkelglas som används

Distanslisterna förses

i helglasade fasader, utan utvändiga profiler. Glaset

med en text som anger

Argon och krypton är de mest använda gaserna. I en

limmas med silikon mot den bärande ramen, men

tillverkare, glaskom

isolerruta ger argongas bäst effekt vid 15 -20 mm

dess egenvikt ska dock vara mekaniskt avburen.

bination, glasmått,

avstånd mellan glasen och krypton vid 10 -12 mm.

I dessa fall ställs stora krav på fogmaterialets

tillverkningsdatum och

egenskaper. Därför ersätts den traditionella förseg-

att rutan är CE-märkt.

Ett extra gott skäl att välja treglas

lingen med UV-beständig neutralhärdande silikon.

I tabellerna kan skillnaden i U-värde mellan tvåoch treglasrutor vara relativt liten. Då bör du tänka

När man använder glas med mjuk beläggning

på att U-värdet i en isolerruta beräknas enligt stan-

måste den slipas bort längs kanterna, vilket bildar

dardiserade parametrar för ett betydligt mildare

en synlig ram eftersom glaset får en annan reflek-

klimat än i Norden. I praktiken försämras U-värdet

tion där.

när temperaturen sjunker och vinden ökar, framför
allt i tvåglasrutor. I treglasrutor är försämringen

De olika silkonmaterialen till kantförsegling, kon-

marginell och de är därför ett särskilt bra val i re-

struktionslimning och väderfog måste dessutom

gioner med kallt och blåsigt klimat.

vara kompatibla.

Isolerrutor med trappade glas

Montage

För vissa fasadlösningar och för viss renovering av

Det är viktigt att glas och isolerrutor monteras på

kopplade fönster har man behov av isolerrutor med

rätt sätt för att säkerställa deras avsedda funktion.
För att ramverket som rutan monteras i ska betraktas som bärande får nedböjningen inte överstiga
L/300 (dock max 8 mm) för isolerrutor och L/125
för enkelglas.
I övrigt hänvisar vi till MTK-anvisningar, utgivna
av Monteringstekniska Kommittén. MTK stiftades
av Svensk Planglasförening (SPF), Glasbranschföreningen (GBF) och fogmaterialtillverkarna.

www.glascentrum-mtk.se

Efterhand har såväl andra branschorganisationer
som myndigheter och testinstitut engagerat sig
i MTKs arbete.
olika stora glas. Detta kallas ”trappning” och kan
utföras på allt från en till alla fyra sidorna av rutan.

Om du inte redan gör det, rekommenderar vi
att du abonnerar på MTKs anvisningar, telefon

Isolerrutor med mellanglasspröjs

0470-279 40, www.glascentrum-mtk.se.

Med spröjsen mellan glasen är de här rutorna lika
lätta att putsa som vanliga isolerrutor. Spröjsen,

Risk för termiska sprickor

tillverkad av strängpressad aluminium, är mjukt

Vid stora temperaturskillnader mellan glasytans

avrundad och snarlik traditionell träspröjs. För de-

varma mittzon och de kallare kanterna utvidgas

taljer rådgör med din kontaktperson på Pilkington.

mittzonen så mycket att dragspänningarna som
uppstår längs kanterna riskerar att spräcka glaset.

Isolerrutor på höga höjder

Det här problemet undviker man lättast genom

Isolerrutor på höga höjder eller andra situationer

att härda glaset. Slagskugga förvärrar problemet.

med stor skillnad på inre och yttre tryck. Normalt

Risken beror på typ av glas, glastjocklek, for-

tillverkade isolerrutor kan vid montering på höga

mat och glaskombination, typ av karm och båge

höjder (över 1000 m) utsättas för så stora påfrest-

och placeringen i fasad. Invändig eller utvändig

ningar att de spricker. Det beror på att skillnaden

solavskärmning liksom påklistrad solskyddsfilm

mellan luftspaltens tryck och atmosfärstrycket

ökar risken.

blir allt för stor. Risken för bräckage kan beräknas
om tryck och temperatur vid tillverkning och på

Termisk överbelastning
orsakar sprickor som utgår
från glaskanten och är i rät
vinkel både mot glaskanten
och glasytan.

byggplatsen är kända.

Pilkington GLASFAKTA 2012
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för 4-6 mm glas
för 8-19 mm glas

Dragen kant

Grovslipad kant

Finslipad kant

Polerad kant

C-kant

D-kant

Snedslipad kant

Facettslipad kant

Några råd om kantbearbetning, hål och utskärningar.
Kantbearbetning av glas

I hörn ska avståndet i andra riktningen vara minst

Vid specifikation:

När glasrutor ska monteras med fria kanter bör

4 gånger glasets tjocklek. Om hålet är mer än

Använd alltid våra

kanterna bearbetas. Här visar vi åtta olika typer

50 mm i diameter, eller rektangulärt, måste avstån-

beteckningar på önskad

av kantbearbetning.

det överstiga 0,5 gånger håldiametern respektive

kantbearbetning för att

hålets bredd. Avståndet mellan hål ska vara

undvika missförstånd.

Dragen kant, kallas även fasad kant. De vassa glas-

0,5 gånger det största hålets diameter, eller minst

Och följ anvisningarna

eggarna är bortslipade men kanten är fortfarande rå

2-5 gånger glastjockleken.

när du anger mått och

och har gropar. Grovslipad kant som fortfarande kan

placering på hål och

ha små försänkningar i de slipade ytorna. Finslipad

Ett cirkulärt hål får aldrig vara större än en tred-

utskärningar.

kant med helt slät, matt yta. Polerad kant med helt

jedel av glasets bredd. I ett rektangulärt hål får

slät och blank yta. C-kant med slipad matt eller po-

hålets bredd vara max en tredjedel av glasskivans

lerad yta. D-kant med slipad matt eller polerad yta.

bredd och hålets höjd max en tredjedel av glas-

Snedslipad kant, slipad kant med matt eller polerad

skivans höjd. Utskärningar från kanten får vara

yta. Facettslipad kant med polerad yta.

högst 150 mm djupa och inte ligga närmre ett hörn
än 100 mm. Radien till förborrningshål i rektangu-

Hål och utskärningar i glas

lära utskärningar ska vara minst lika med glasets

Avståndet från kant till hål med mindre än 50 mm

tjocklek och aldrig mindre än 10 mm.

diameter ska vara minst 1,5 gånger glasets tjock-

76

lek, och om glaset är 8 mm eller mer ska det vara

Regler för hål i termiskt härdat glas se också

minst 2 gånger tjockleken.

SS-EN 12150-1.

www.pilkington.se

Kondens på glas
Kondens bildas när glasets yttemperatur är lägre

Fukten kondenseras sedan på den kalla glasytan

än daggpunktstemperaturen hos den omgivande

i kvällningen.

Invändig kondens beror
på för dåligt U-värde

luften. Vid hög luftfuktighet och kalla glasytor
ökar risken för kondens. Den kan bildas på såväl

Uppstår kondens mellan glasen i en isolerruta

i fönstren. Utvändig

in- och utsidorna som mellan glasen.

beror det på att den är punkterad. Kondensen

kondens kan uppstå

bildas vanligen mitt på rutan.

vid hög luftfuktighet.

Med hjälp av beräkningar eller ett daggpunktsdia-

Den är ett tecken på

gram kan man se när kondens kan uppstå på en

Utvändig kondens

att glaskonstruktionen

glasyta. Analysen görs utifrån glasrutans U-värde

Fönster tillverkas idag med så låga U-värden att

isolerar mycket

och yttemperatur, lufttemperaturen inne och ute

det, under särskilda omständigheter, kan bildas

effektivt och ger

samt den relativa luftfuktigheten. Prognosen blir

kondens på utsidan av rutorna.

små energiförluster.

ofta osäker eftersom flera av faktorerna kan vara
svåra att fastställa exakt.

Vid vindstilla, kallt och klart väder kan den yttre
rutan förlora så mycket värme genom utstrålning

Invändig kondens

mot himlen, att den till och med får lägre tempera-

När kondens bildas invändigt beror det på för dåligt

tur än utomhusluften. Om luftfuktigheten samti-

isolerade fönster, hög luftfuktighet inomhus och låg

digt är hög, vilket inträffar främst under hösten,

utomhustemperatur. Kondensen framträder oftast

kan rutans temperatur understiga daggpunkten

i fönstrets nederkant där luftrörelserna är minst.

och kondens utfälls (jämför med imma och frost
på bilrutor). Energiförlusterna inifrån räcker helt

Isolerrutor med distanslister i standardutförande ger

enkelt inte till för att hålla ytterglasets temperatur

köldbryggor i randzonen, vilket bidrar till att kon-

över daggpunkten för uteluften. Utvändig kondens

dens kan uppstå. Även isbildning kan förekomma

bildas främst på natten och har sannolikt kort var-

i ogynnsamma lägen. Risken för randzonskondens

aktighet. Den försvinner när solen värmer luften,

är större på tvåglasrutor än på treglasrutor. Med

precis som morgondaggen i gräset.

Utvändig kondens är
ett tecken på att fönstren
är mycket bra isolerade.
Den uppstår bara vid vissa
speciella väderförhållanden.

energisparglas höjs glasytans temperatur avsevärt,
men inte i randzonen.

Tyvärr är det svårt att förutsäga hur stor risken
för utvändig kondens är, eftersom den orsakas av

Kondens mellan glasen

en rad samverkande faktorer. Bättre U-värde och

Kondens mellan glasen i kopplade 1+1 eller 1+2

lägre inomhustemperatur ökar risken för utvändig

fönster beror oftast på att varm inneluft läcker ut

kondens. Fönstrens placering är också betydel-

i spalten mellan glasen och kondenserar på det

sefull, eftersom avkylningen av glasytan hindras

yttre glasets insida. Detta sker oftast vintertid.

av stora takutsprång, markiser, fönsterluckor,

Orsaken är brister i tätningen mellan inre karm

utvändiga jalusier samt träd och buskar utanför

och båge. En annan orsak till kondens är fuktigt

fönstren eller närliggande byggnader, vilket i sin

fönstervirke som avdunstar fukt under dagen.

tur minskar risken för kondens.

Invändig kondens beror
på dåligt isolerade fönster
vid hög luftfuktighet inne
och låg temperatur ute.

Folder om utvändig kondens

Det har visat sig att det självrengörande glaset Pilkington Activ™
har två positiva egenskaper när det
gäller utvändig kondens. Glasytan
är hydrofil. Det gör att kondensen
inte bildas som vattendroppar utan
sprids ut till ett vattenskikt vilket
förbättrar genomsikten betydligt.
Dessutom får det vattnet att snabbare försvinna från glasytan utan
att kvarlämna smutsfläckar som
du ser på glasrutan till vänster.
Pilkington GLASFAKTA 2012
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Standarder och regler
Här listar vi några av
de publikationer där
det finns mera att läsa
om de faktorer som
påverkar hur glas bör,
kan och ska användas
i byggnader.

Reservation för ändringar efter
denna upplagas tryckning.

MTK – www.glascentrum-mtk.se
Monteringstekniska kommitténs riktlinjer för val och montering av glas
Sep 2001
Montering av isolerrutor - riktlinjer
Dec 2009	Brand – Vägledning för val och montering av brandskyddsglas i godkända
ramkonstruktioner
Feb 2007
Skydd – Montering av glas avsedda för olika typer av skydd
Feb 2004
Tak – Val och montering av glas i takkonstruktioner
Mars 2004
Balkonginglasningar – Råd & anvisn. avseende inglasning av balkonger mm
Nov 2005
Kondens – Orsaker till kondens på fönster och förslag på åtgärder
Jan 2008
Glas och ljud – En del ljudbegrepp förklaras och ljudkrav behandlas
Maj 2009
Glassäkra miljöer
April 2009
Säkerhet – Val och montering av glas för att minska risken för personskador
Boverket – www.boverket.se
Regelsamling för byggande, BBR, 2012
5:231
Brandskydd – Klassbeteckningar
5:553
Brandskydd – Fönster i yttervägg
6:3 och 6:4
Ljus och Termiskt klimat
8:35
Säkerhet – Glas i byggnader
Avsnitt 9
Energihushållning
Svensk standard, SIS – www.sis.se
TNC 70
Byggnadsglasordlista
BST 401
Glas – Översikt. Utgåva 5
SS-EN 356	Byggnadsglas – Säkerhetsglas – Provning och klassificering av motstånd mot manuellt
angrepp
SS-EN 357-1	Byggnadsglas – Brandskyddande glaskonstruktioner med genomsynligt eller
genomsiktligt glas – Klassindelning av brandmotstånd
SS-EN 410
Byggnadsglas – Bestämning av ljus- och soloptiska egenskaper
SS-EN 572
Byggnadsglas – Kalk- sodasilikatglas. (float, trådglas mm.)
SS-EN 673
Byggnadsglas – Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde)
– Beräkningsmetod
SS-EN 1063	Byggnadsglas – Säkerhetsglas – Provning och klassificering av motståndsförmågan
vid beskjutning
SS-EN 1096
Byggnadsglas – Belagt glas
SS-EN 1279
Byggnadsglas – Förseglade rutor
SS-EN 1363
Byggnadsglas – Provning av brandmotstånd
SS-EN 1522
Fönster, dörrar, jalusier och solskydd – Skottsäkerhet – Krav och klassindelning
SS-EN 1627
Fönster och dörrar – Inbrottsskydd – Krav och klassindelning
SS-EN 1628
Fönster och dörrar – Inbrottsskydd – Provningsmetod – Statisk belastning
SS-EN 1629
Fönster och dörrar – Inbrottsskydd – Provningsmetod – Dynamisk belastning
SS-EN 1630
Fönster och dörrar – Inbrottsskydd – Provningsmetod – Handpåverkan
SS-EN 1863
Byggnadsglas – Värmeförstärkt kalk-sodasilikatglas
SS-EN 12150
Byggnadsglas – Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp
SS-EN ISO 12543 Byggnadsglas – Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas
SS-EN 12600
Byggnadsglas – Pendelprov – Motstånd mot tung stöt och klassindelning för planglas
SS-EN 12898
Byggnadsglas – Bestämning av emissivitet
SS-EN 13501
Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement
SS-EN 13541	Byggnadsglas – Säkerhetsglas – Provning och klassificering av motstånd mot
explosivt tryck
SS-EN ISO 14438 Bestämning av energibalansvärde – Beräkningsmetod
SS-EN 14449	Byggnadsglas – Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas – Utvärdering och
överensstämmelse – Produktstandard
SS-EN 20140
Byggakustik – Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement
Svenska Stöldskyddsföreningen – www.ssf.nu
SSF 200:4
Regler för mekaniskt inbrottsskydd (tidigare RUS)
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CE-märkning
I september 2006 blev det obligatoriskt att följa

Vad CE-märkning inte är

de första nya europeiska tekniska standarderna

l

Det

ursprung

ställer att en produkt

delshinder genom att alla måste redovisa tekniska

l

Det är inte ett kvalitetsmärke i traditionell mening

följer de harmoniserade

prestanda enligt samma norm, så att man lätt kan

l

Det

europeiska standarderna.

för bygglas. Syftet är att eliminera tekniska han-

är inte relaterat till sådant som ligger utan-

CE-märkning säker-

för de väsentliga kraven på produkten som färg,

jämföra olika produkter och fabrikat.
Standarden, som kallas harmoniserad Europeisk

är inte ett kännetecken på geografiskt

l

utseende m.m

Alla data i Glasfakta

Det

redovisas enligt dessa

är inte en licens att använda produkten

Norm (hEN), utarbetas genom en öppen och

inom EUs medlemsländer. Nationella föreskrif-

standarder om inget

transparent process som bygger på samförstånd

ter måste alltid uppfyllas

annat anges. CE-märkningen gör det möjligt

mellan alla berörda parter och godkänns av
Comité Européen de Normalisation (CEN) som

Offentlig deklaration

för dig att göra en

företräder alla nationella standardiseringsorgan.

När en produkt släpps ut på marknaden måste

rättvisare jämförelse

tillverkaren göra en offentlig deklaration om

mellan olika produkter

produktens egenskaper och avsedda användning.

och fabrikat.

glasblock, se faktarutan nedtill. 1 juli 2013 ersätts

Deklarationen måste överensstämma med en

CE-märket för

Byggproduktdirektivet (CPD) av en förordning,

harmoniserad norm. Hur detta ska ske regleras

varje produkt,

Byggproduktförordningen (CPR). I Sverige blir

i detalj av ”System för bestyrkande av överens-

inklusive deklarerade

den största förändringen att CE-märkning av

stämmelse”.

värden, finns på

Man har utarbetat harmoniserade europeiska
produktstandarder för planglas, profilglas och

www.pilkington.com/CE

byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns.

Provningar, kontroller och certifieringar som görs
av en organisation som godkänts av en medlemsstat

Standarden beskriver
l

hur

produkten överensstämmer med standarden

l

hur

produktprovning ska utföras av tillverkaren

l

hur

tillverkningskontroll ska genomföras

måste erkännas och accepteras i alla EU- länder.

www.glassforeurope.com
www.pilkington.com/CE

Harmoniserad europeisk produktstandard (hEN)
CE-märket visar att produkten uppfyller de deklarerade
egenskaperna i standarden och kan användas inom
EU-marknaden. Symbolen sätts antingen på produkten
eller på dokument som medföljer produkten.
Var noga med att kontrollera att de produkter du funderar på att föreskriva eller köpa är CE-märkta. Då kan
du direkt jämföra angivna prestanda hos olika fabrikat
i trygg förvissning om att de mätts eller beräknats på
samma sätt och är fullt jämförbara.

Pilkington GLASFAKTA 2012

CE-märkning är införd på majoriteten av våra produkter enligt följande standarder:
SS-EN 572-9
Byggnadsglas – kalk- sodasilikatglas
SS-EN 1036-2
Speglar av silverbelagt floatglas för invändigt bruk
SS-EN 1096-4
Belagda glas – definitioner och klassificering
SS-EN 1279-5
Förseglade rutor – kontroll, provning etc. del 1-5
SS-EN 1863-2
Värmeförstärkt glas – definitioner och klassificering
SS-EN 12150-2
Termiskt härdat säkerhetsglas
SS-EN 14179-2
Termiskt härdat värmetestat säkerhetsglas
SS-EN 14449
Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas
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Ett praktiskt hjälpmedel för val av bygglas

Denna publikation innehåller endast en generell beskrivning av produkten. Ytterligare detaljer kan möjligen erhållas från Pilkington.
Det åligger varje enskild användare att försäkra sig om att produkten används på rätt sätt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter,
normer, riktlinjer, lagar, praxis eller andra krav. Så långt gällande lagar medger, friskriver sig Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive
dotterbolag allt ansvar för fel eller brister i denna publikation såväl som konsekvenser av att förlita sig på den.

CE-märkning säkerställer att en produkt följer den harmoniserade europeiska normen.
CE-märkningen, inklusive deklarerade värden för varje produkt, finns på www.pilkington.com/CE

Pilkington Floatglas AB
Box 530, 301 80 Halmstad
Tel. 035-15 30 00 Fax. 035-15 30 30
info@se.nsg.com
www.pilkington.se
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