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G L A S S

T E C H N O L O G I E S

SAFE
T E C H N O L O G I E S

SAFE anti-vandal
T E C H N O L O G I E S

SAFE anti-bullet
T E C H N O L O G I E S

SAFE anti-blast
T E C H N O L O G I E S
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VAS-SAFE
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Το ενδιαφέρον των μηχανικών, αρχιτεκτόνων και γενικά της αγοράς
για τον υαλοπίνακα ως δομικό υλικό έχει οδηγήσει στην διάδοσή του
αφού προκαλεί την αίσθηση δημιουργίας μεγάλων χώρων με φυσικό
φωτισμό καθώς και μπορεί να αποτελέσει την πρόσοψη κτιρίων
δημιουργώντας μια αίσθηση διαφάνειας.
Ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας έχει βοηθήσει στην επέκταση
της χρήσης του υαλοπίνακα στα κτίρια αφού μπορεί να καλύψει
μεγαλύτερους χώρους, σε ψηλότερα κτίρια και με υψηλές αποδόσεις
ασφάλειας.
Στην VAS“VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”ο πολυστρωματικός
υαλοπί-νακας κατασκευάζεται πιστοποιημένα (CE-marked)
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊ-κά πρότυπα EN 12543 και EN 14449,
με εμπορικό όνομα VAS-SAFE, από δύο ή περισσότερους
υαλοπίνακες με ενδιάμεσα στρώματα από μεμβράνες διαφόρων τύπων.
Οι μηχανικές αντοχές όπως και οι άλλες ιδιότητες του
πολυστρωματικού υαλοπίνακα, μπορούν να προσαρμοστούν
(αλλάζοντας κατάλληλα το πάχος και τον αριθμό των υαλοπινάκων
και μεμβρανών) για να ικανοποιήσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις
της κάθε τύπου εφαρμογής, τους πλέον απαιτητικούς πελάτες της,
καθώς και να λειτουργήσει ως ένα δομικό σύνθετο υλικό.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε σαν γενικές κατηγορίες
εφαρμογών τις εξής:

Φυσικά οι εφαρμογές δεν περιορίζονται σε αυτές που αναφέρουμε
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή χρειάζεται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των πολυ-στρωματικών υαλοπινάκων καθώς
μπορεί να ικανοποιήσει πρόσθετες αρχιτεκτονικές ανάγκες οι οποίες
περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Εφαρμογές

Πρόσθετες Εφαρμογές

Οι εφαρμογές είναι ποικίλες και μπορεί κανείς να τις κατηγοριοποιήσει
με βάση τις ανάγκες των πελατών, τις οποίες μπορούν να καλύψουν.

• Κιγκλιδώματα, στηθαία σε μπαλκόνια
• και σκάλες
• Εσωτερικά χωρίσματα
• Καμπίνες ντους λουτρών
• Φεγγίτες
• Πόρτες, πτυσσόμενες πόρτες
• Υαλοπετάσματα
• Στέγαστρα
• Αίθρια
• Δάπεδα
• Βιτρίνες καταστημάτων
• Ενυδρεία
• Ζωολογικοί κήποι
• Μεταφορικά μέσα
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• Ενεργειακή αποδοτικότητα
• Προστασία UV
• Ηχομόνωση
• Διακόσμηση
• Προστασία από καιρικά φαινόμενα
• Αντίσταση σε διάρρηξη και βανδα-λισμούς.
• Προστασία από επιθέσεις με όπλα
• Προστασία από βομβιστικές επιθέσεις
• Καθυστέρηση εξάπλωσης πυρκαγιάς

5

Το κύριο χαρακτηριστικό των πολυστρωματικών υαλοπινάκων
της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” με εμπορικό όνομα
VAS-SAFE όσο αφορά την προστασία και ασφάλεια, είναι ότι σε
περίπτωση θραύσης η μεμβράνη με την οποία οι υαλοπίνακες
είναι συγκολλημένοι μεταξύ τους, αφενός δεν επιτρέπει στα
θραύσματα να απομακρυνθούν από την επιφάνεια της, αφετέρου
σε εγκατάσταση που υπάρχει στήριξη τα θραύσματα συγκρατούνται
και ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας θα διατηρεί μια παραμένουσα
αντοχή έως ότου αντικατασταθεί.

EN 356

EN 1063

3 ΚΛΆΣΕΙΣ
ΚΛΆΣΗ 1: 1200mm
ΚΛΆΣΗ 2: 450mm
ΚΛΆΣΗ 3: 190mm

Αντοχή σε κρούση

Ρ1A
Ρ2Α
Ρ3Α
Ρ4Α
Ρ5Α

-

-

Αντοχή σε διείσδυση

Ρ6Β
Ρ7Β
Ρ8Β

-

-

Αντοχή σε σφαίρα

-

BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
SG1
SG2

-

-

-

ER1
ER2
ER3
ER4

Δηλαδή:
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
VAS-SAFE
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
EN 12543 ΚΑΙ ΕΝ 14449

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

EN 13541

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

Αντοχή σε έκρηξη

Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” δίνει την δυνατότητα
κάλυψης εξειδικευμένων αναγκών της αγοράς με πιστοποίηση (CEmarked) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12543 και EN
14449, παράγοντας πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με χρήση
ειδικών μεμβρανών ανάλογα με την περίπτωση.

TEST
ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

Αναλυτικότερα η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” έχει δώσει
ιδιαίτερη έμφαση
στις κάτωθι κατηγορίες, καθώς και στην προστασία από τραυματισμό.

ΑΝΤΟΧΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΈΛΕΓΧΟΙ: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ ΣΕ ΠΤΏΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ-ΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12600

3 ΤΡΌΠΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
Α: ΑΙΧΜΗΡΆ ΘΡΑΎΣΜΑΤΑ (μονολιθικός υαλοπίνακας)
Β: ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΈΝΑ ΘΡΑΎΣΜΑΤΑ (πολυστρωματικός υαλοπίνακας)
C: ΜΗ ΑΙΧΜΗΡΆ ΘΡΑΎΣΜΑΤΑ (θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας)

PVB
PVB
DG41
DG41
SGP
SGP
SG41
SG41
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ACOUSTIC
TPU
TPU

ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΣΤΡΩΜΑ
ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑΣ

ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ (PC)

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ (PC)

ΠΛΕΥΡΑ
ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Όλοι οι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες VAS-SAFE, οποιουδήποτε
τύπου μεμβράνης (PVB, SGP, DG41, ACOUSTIC, TPU, SG41) είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12600.
Αναλυτικότερα:

ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑΣ

Ασύμμετρος
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ
Υαλοπίνακας
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

Συμμετρικός
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ
Υαλοπίνακας
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

-SAFE
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Επίσης, η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”, όντας πάντα
σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς
ασφαλείας προσφέρει στην αγορά τους πολυστρωματικούς
υαλοπίνακες με μια ακόμα πιστοποίηση (CE-marked) βάσει της
ευρωπαϊκής νόρμας EN 12600 (δοκιμή εκκρεμούς για κατάταξη
του κίνδυνου τραυματισμού).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
VAS-SAFE

EN 12600

VAS-SAFE PVB

1(B)1

VAS-SAFE DG41

1(B)1

VAS-SAFE SGP

1(B)1

VAS-SAFE ACOUSTIC

2(B)2

VAS-SAFE TPU/PC

1(B)1

VAS-SAFE SG41

1(B)1

• Για ενδεικτικές γενικές κατηγορίες εφαρμογών μπορούμε να αναφέρουμε τις
εξής: (βλέπε σελ. 123)
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DG41, ΑΚΑΜΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΥΨΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ

Η SG41 “ηλιακή” μεμβράνη είναι ειδικά σχεδιασμένη για αρχιτεκτονικές κατασκευές, καθώς και έχει την ικανότητα να καλύπτει ή πολλές
φορές υπερκαλύπτει τους κανόνες ασφαλείας για υαλοπίνακες, όταν
επιλέγονται σωστά. Επίσης παρέχει εξαιρετική αντοχή στον υαλοπίνακα όταν εκτίθεται σε φθορά με φυσικό τρόπο.
Σημαντικό είναι ότι η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” προσφέρει τους πο-λυστρωματικούς υαλοπίνακες με SG41, πιστοποιημένους σύμφωνα με τους αρχιτε-κτονικούς ευρωπαϊκούς κανόνες
ασφαλείας EN 12600 και ΕΝ 356.
Αποτελεί μεμβράνη νέας ηλιακής απορροφητικής τεχνολογίας που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλες
μεμβράνες, είτε με επιστρωμένους υαλοπίνακες σε ένα πολυστρωματικό υαλοπίνακα, καθώς και δη-μιουργίας διπλού μονωτικού υαλοπίνακα με τα προηγούμενα συνθετικά.
Είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση, ειδικά στοχευόμενη για αγορές που απαιτούν οποιαδήποτε μορφή ηλιακού ελέγχου. Είναι ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές όπου το συνολικό πάχος του υαλοπίνακα
είναι περιορισμένο ή δεν μπορεί χρησιμοποιηθεί διπλός μονωτικός
υαλοπίνακας, με ονομαστική μετάδοση φωτός 74% και συντελεστή
ηλιακού κέρδους 0,55.
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε σαν γενικές κατηγορίες εφαρμογών τις εξής:
Εφαρμογές

• Στηθαία
• Στέγαστρα
• Υαλοπετάσματα
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• Structural στήριξη
• Παράθυρα
• Πόρτες

Όπως παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα, το φάσμα διαπερατότητας ενός διάφανου πολυστρωματικού υαλοπίνακα με SG41 έχει τα
ίδια χαρακτηριστικά με προϊόντα υψηλής ηλιακής απόδοσης και διαπερατότητας φωτός.
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΣ 3mm + 0,76 mm SG41 + ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΣ 3mm
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΜΑΤΙΚΉΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΌΤΗΤΑΣ
100
90

Υπεριώδες
φάσμα
ultra-Moist

Ορατό
φάσμα
Visible

Η DG41 είναι μια σκληρή (100 φορές πιο σκληρή από την “απλή”) και
ανθεκτική μεμβράνη (300 MPa μέτρο διάτμησης έναντι 3 MPa από
την “απλή”), ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη ακαμψία κατασκευής και υψηλή πρόσφυση συγκόλλησης του
πολυστρωματικού υαλοπίνακα.
Παρέχει ανώτερες επιδόσεις σε Structural κατασκευές έναντι της
“απλής” μεμβρά-νης, καθώς απαιτείται μικρότερο πάχος υαλοπίνακα
για να επιτευχθεί η αντίστοιχη δομική απόδοση (αντοχή σε φορτία),
λόγω της ακαμψίας της. Βοηθάει επίσης στην δομική διατήρηση της
ακεραιότητας του πολυστρωματικού υαλοπίνακα και κατά επέκταση
της κατασκευής όπου εφαρμόζεται.

Υπέρυθρο
φάσμα
Infa-Pad
Transmittions
Διαπερατότητες
Rellectance
Ανακλαστικότητα

80

Είτε απαιτείται προστασία των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας τους
από την μητέρα φύση ή από ανθρώπινη απειλή, η DG41 μπορεί και
προσφέρει αντοχή και ασφάλεια στους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες που εφαρμόζονται, καθώς και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της
“απλής” μεμβράνης όπως UV προστασία, διαφάνεια και ηχομείωση.

70
60
50

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε σαν γενικές κατηγορίες εφαρμογών τις εξής:

40
30

Εφαρμογές

20
10
0
300

350

400

500

600

700

800

length (nm)
(nm)
ΜήκοςWave
κύματος

900

1000

1500

2000

2500

• Structural κατασκευές
• Κατασκευές όπου οι ακμές του υαλοπίνακα είναι εκτεθειμένες
• Δάπεδα
• Σκάλες
• Στηθαία
• Στέγαστρα
• Κατασκευές σημειακής στήριξης
• Ενάντια σε βανδαλισμούς
• Ενάντια σε εκρήξεις
• Ενάντια σε τυφώνα
• Σε γενικές γραμμές, οπουδήποτε απαιτείται ο
πολυστρωματικός υαλο-πίνακας να παραμένει άθικτος
μετά την θραύση, καθώς και αντοχή στα ίδια φορτία (με την
κατάλληλη υά-λωση) μετά την θραύση

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η DG41 παρουσιάζει καλύτερες
ιδιότητες μετά την θραύση, όταν οι υαλοπίνακες που συνθέτουν τον
πολυστρωματικό υαλοπίνακα έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.
Σημαντικό είναι ότι η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” δίνει
την δυνατότητα στους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με DG41, να
μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως πιστοποιημένοι στους αρχιτεκτονικούς Ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας EN 12600, EN 356, καθώς και ΕΝ 1063.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
DELLECTION VS LOAD AT SAMPLE CENTER

Απόκλιση (mm)

Παρέχει ένα πολύ αποτελεσματικό προϊόν αυξημένης ηλιακής απόδοσης θερμικού κέρδους καθώς και με υψηλή διαπερατότητα ορατού
φωτός, σε σύγκριση με τους μονολιθικούς υαλοπίνακες και πολυστρωματικούς υαλοπίνακες κατασκευασμένους με “απλές” μεμβράνες.

Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” προσφέρει το ιδανικό “ηλιακό” προϊόν, το οποίο απαλείφει τις UV και NIR ακτινοβολίες, ενώ την
ίδια στιγμή επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή διαπερατότητα φωτός.

Διαπερατότητα
(%)
Transmittance
(%)

Παρέχει ένα μηχανισμό για τη μείωση του ποσοστού της ηλιακής
θερμότητας που διεισδύεται μέσω των υαλοπινάκων, επιτρέποντας
ωστόσο ένα φυσικό τρόπο διαφυγής της θερμοκρασίας για τα κτίρια
το βράδυ. Η SG41 μεμβράνη έχει σχεδιαστεί για χρήση στην παραγωγή πολυστρωματικού υαλοπίνακα με σκοπό τον ηλιακό έλεγχο.

Dellection (mm)

SG41,
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
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Load 00
Φορτίο (Ν)
Floatglass 10mm
Laminate 5mm + 1.52mm DG41 +5mm
Laminate 5mm + 1.52mm PVB +5mm
Μονολιθικός
Πολυστρωματικός Υαλοπίνακας
Πολυστρωματικός Υαλοπίνακας
Υαλοπίνακας 10mm
5mm + 1.52mm DG41 + 5mm
5mm + 1.52mm PVB + 5mm

• Βιτρίνες
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SGP, ΙΟΝΟΜΕΡΉΣ ΆΚΑΜΠΤΗ ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ,
ΥΨΗΛΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΕ ΠΙΈΣΕΙΣ
Αποτελεί μία άλλου τύπου μεμβράνη (ιονομερή) με στόχο την προστασία των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας τους από φυσική ή ανθρώπινη
απειλή, με αποτέλεσμα να προσδίδει αντοχή και ασφάλεια στους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες που εφαρμόζεται, καθώς και να συνδυάζει
τα πλεονεκτήματα της “απλής” μεμβράνης όπως UV προστασία, διαφάνεια και ηχομείωση, είναι η SGP, γνωστή ως SentryGlas.
Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” δίνει την δυνατότητα στους
πολυστρω-ματικούς υαλοπίνακες με SGP, να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως πιστοποιημένοι στους αρχιτεκτονικούς κανόνες ασφαλείας EN 12600, EN 356, καθώς και ΕΝ 1063.

ΚΎΡΙΑ ΟΦΈΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ Η SGP:

ΠΕΊΡΑΜΑ VAS R & D
ΚΆΜΨΗ 4 ΣΗΜΕΊΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΠΡΌΤΥΠΟ ΕΝ 1288-3
Μέτρηση αντοχής και απόκλισης του υαλοπίνακα σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα σε υπολογιστή και εξοπλισμό που διαθέτει η VAS
“VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” όπως φαίνεται από τα κάτωθι διαγράμματα. Για ένα δεδομένο εφαρμοσμένο φορτίο ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας με SGP είναι ισοδύναμος του μονολιθικού.

H SGP μεμβράνη είναι πέντε φορές ισχυρότερη και έως 100 φορές
σκληρότερη (άκαμπτη) από την “απλή” μεμβράνη, για αντοχή σε βαρύτερα φορτία και σκληρότερες κρούσεις. Άρα, ο πολυστρωματικός
υαλοπίνακας αποτελεί πλέον ένα πιο ενεργό δομικό στοιχείο για τις
αρχιτεκτονικές εφαρμογές με σαφέστερη ελευθερία σχεδιασμού. Παρέ-χει ανώτερες επιδόσεις σε Structural κατασκευές.
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Έλεγχο της ηλιακής ενέργειας και διαφάνεια
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιστρωμένο low-e υαλοπίνακα για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και προσφέρει
αυξημένη διαφάνεια. Η εξαιρετική διαφάνεια του SGP επιτρέπει σε
αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να την συνδυάσουν με υαλοπίνακες
χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο.

Σχεδίαση με Ευελιξία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλους τους τύπους
υαλοπίνακα σε πολλές εφαρμογές, διότι έχει επίσης το πλεονέκτημα να
είναι ελαφρύτερο σε βάρος (έως 40% μείωση σε σχέση με τον “απλό”
πολυστρωματικό υαλοπίνακα). Η χρησιμοποίηση του σε συνδυασμό
με ελαφρύτερου τύπου εξαρτήματα δημιουργεί ένα σύστημα κατά
πολύ ελαφρύτερο από τα μέχρι τώρα χρησιμοποιηθέντα. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μεγαλύτερων ανοιγμάτων, μείωση
του αριθμού στηριγμάτων, ελαφρύτερα πλαίσια στήριξης, οπτικά πιο
ανάλαφρες κατασκευές και τελικά μείωση του κόστους.

ΑΝΤΟΧΉ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΉ

0

Ασφάλεια
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με
εφαρμογές για αντοχή σε σφαίρες, τυφώνες καθώς ακόμα σε εκρήξεις
βομβών.

Ανθεκτικότητα
Είναι εξαιρετικά ανθεκτική σαν δομική σύσταση (ίση και υψηλότερη
εφόσον συγκριθεί με μονολιθικό υαλοπίνακα) καθώς και στο θόλωμα ή
“κιτρίνισμα”, ακόμα και μετά από χρόνια έκθεση στις καιρικές συνθήκες.

Επίσης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεμβράνες, η SGP, λόγω της ιονομερούς σύστασής της, είναι λιγότερο ευάλωτη στην υγρασία και στο “κιτρίνισμα” με την πάροδο του χρόνου ακόμα και όταν είναι πλήρως εκτεθειμένες οι ακμές του πολυστρωματικού υαλοπίνακα στις καιρικές συνθήκες.

500

Προστασία
Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα του πολυστρωματικού
υαλοπίνακα παραμένουν σταθερά συνδεδεμένα με την ενδιάμεση
μεμβράνη, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες για τραυματισμό.

0

O πολυστρωματικός υαλοπίνακας με SGP είναι σχεδόν ισοδύναμος με το μο-νολιθικό υαλοπινακα ίδιου πάχους.
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O πολυστρωματικός υαλοπίνακας με SGP είναι πιο ανθεκτικός
από τον πολυ-στρωματικό με PVB.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
14
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12
10
8
6
4
55 mm
mm
PVBPVB
/ 5 mm
mm/ /0.76
0.76
mm
/ 5 mm
55 mm
mm
SGP
/ 5 mm
mm/ /0.89
0.76
mm
SGP
/ 5 mm
10
mm
Μονολιθικός
Υαλ/κας
10 mm Anrealed Glass

2
0

0

200

400

600

800

Applied Load, P (N)
Εφαρμοσμένο φορτίο (N)

10

11

TPU+PC,
ΕΙΔΙΚΉ ΠΟΛΥΟΥΡEΘΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΌ ΦΥΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ,
ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ,
ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΠΌ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΌ ‘H ΑΠΌ ΣΦΑΊΡΕΣ
Αποτελεί μία άλλου τύπου μεμβράνη (πολυουρεθανικής βάσης) σε
συνδυασμό με πολυ-καρμπονικά φύλλα (PC) διαφόρων παχών, με στόχο την προστασία των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας τους από φυσική
ή ανθρώπινη απειλή, με αποτέλεσμα να προσδίδει αντοχή και ασφάλεια στους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες που εφαρμόζεται, καθώς
και να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της “απλής” μεμβράνης όπως UV
προστασία, διαφάνεια και ηχομείωση, είναι η TPU.
Υπάρχει η δυνατότητα πιστοποιημένης συγκόλλησης πολυστρωματικού υαλοπίνακα με TPU-PC είτε σε ασύμμετρο είτε σε συμμετρικό συνδυασμό.
Κυρίως χρησιμοποιείται σε αλεξίσφαιρες κατασκευές με κατάλληλους
συνδυασμούς υαλοπινάκων, με απαίτηση το τελευταίο συνθετικό του
πολυστρωματικού υαλοπίνακα να παραμείνει άθραυστο μετά την
κρούση, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων στον υπό προστασία χώρο.
Σύμφωνα με το EN 1063 ο χαρακτηρισμός αυτών των συνθέσεων είναι
NS (NON SPALLING).

Στόχος της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” μέσω της προηγμένης τεχνολογίας του μηχανολογικού της εξοπλισμού και της προσθήκης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής πρωτοποριακών προϊόντων, είναι η μείωση πάχους του αλεξίσφαιρου πολυστρωματικού υαλοπίνακα
σε συνδυασμό με την αύξηση της αντοχής του.

ΑΣΥMΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ
ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

Η τεχνολογία αυτών των υλικών, επιτρέπει την, με μικρότερο βάρος, επίτευξη καλύτερων
επιδόσεων σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης.
Είναι καθήκον και σκοπός της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”
να ενσωματώνει τέτοιου είδους τεχνολογικά καινοτόμες πρώτες ύλες
και συνεπώς μέσω ειδικά διαμορφωμένων συνθέσεων να επιτυγχάνει
νέους βελτιωμένους σε επιδόσεις αλεξί-σφαιρους πολυστρωματικούς
υαλοπίνακες, με μικρότερο πάχος και βάρος.
Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” δίνει την δυνατότητα στους
πολυστρωματι-κούς υαλοπίνακες με TPU+PC, να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως πιστοποιημένοι στους αρχιτεκτονικούς κανόνες
ασφαλείας EN 12600, EN 356, καθώς και ΕΝ 1063.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ
ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

12

13

VAS-SAFE ANTI-VANDAL
ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πολυστρωματικών υαλοπινάκων της VAS
“VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” με εμπορικό όνομα VAS-SAFE, όσο
αφορά την προστασία και ασφάλεια είναι η αντίσταση σε εισβολή.

ΈΛΕΓΧΟΙ: ΑΝΤΟΧΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ-ΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 356 (Α)
ΤΕΣΤ ΣΦΑΊΡΑΣ

Το επίπεδο αντίστασης στην εισβολή εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση του κάθε πολυστρωματικού υαλοπίνακα (γενικά όσο περισσότερη η μάζα του υαλοπίνακα και όσες περισσότερες οι περιεχόμενες
μεμβράνες, τόσο υψηλότερη η κατηγορία ασφαλείας του υαλοπίνακα).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CE-MARKED) ΤΗΣ
VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”

4,1 kg

Οι αντιβανδαλικοί πολυστρωματικοί υαλοπίνακες μπορούν να αποτρέψουν διαρρήξεις, βανδαλισμούς και λεηλασία. Κατασκευάζονται
επίσης ώστε να παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας όπου απαιτείται.

h

Εάν ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας σπάσει από οποιοδήποτε λόγο,
η μεμβράνη συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν εμπόδιο που είναι δύσκολο να διαπεραστεί ακόμη και με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα
με αποτέλεσμα την εξασφάλιση ότι κάθε απόπειρα βίαιης παραβίασης θα είναι αργή και θορυβώδης.

Πρόκειται για σειρά εξειδικευμένων πολυστρωματικών υαλοπινάκων
της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” με εμπορικό όνομα VASSAFE ANTI-VANDAL, με την χρήση των οποίων ικανοποιούνται οι
ανάγκες ασφάλειας και προστασίας των χώρων στους οποίους επιβάλλεται ή επιλέγεται η χρήση υαλοπίνακα λόγω του μεγάλου πλεονεκτήματός τους, την διαφάνεια και την ορατότητα.

anti-vandal

P1Α έως P5Α

Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένες συνθέσεις ανάλογα με
την περίπτωση βανδαλισμού.

Μετά την θραύση του και εφόσον είναι τοποθετημένος σε σταθερό
πλαίσιο, παραμένει στη θέση του, με αποτέλεσμα να δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στον ενδιαφερόμενο να τον αντικαταστήσει όποτε το
επιθυμεί χωρίς να παραμένει εκτεθειμένη η περιουσία του. Η παραμονή του πολυστρωματικού υαλοπίνακα στη θέση του, εξασφαλίζει
και την περιουσία τόσο από ζημιές λόγω κατάρρευσης όσο και από
κλοπές ή και καιρικά φαινόμενα.

-SAFE

R

13 cm
110 cm

Η συμμόρφωση στα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι υαλοπίνακες ασφαλείας και οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που παρέχουν, ελέγχεται και μετριέται
με συγκεκριμένη μεθοδολογία όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται
στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

EN 356 (A)
P1A
P2A

90 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ
(Kg/m2)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΝΟΜΑ

EΝ 356 (Α)

8,76

20,40

VAS-SAFE-P1A-D/2

P1A

8,89

20,84

VAS-SAFE-P1A-B/1

P1A

10,76

25,40

VAS-SAFE-P1A-D/3

P1A

12,76

30,40

VAS-SAFE-P1A-D/4

P1A

8,76

20,80

VAS-SAFE-P2A-A/2

P2A

9,52

20,80

VAS-SAFE-P2A-C/2

P2A

11,52

25,80

VAS-SAFE-P2A-T/T-C/8

P2A

16,76

40,40

VAS-SAFE-P2A-C/3

P2A

16,89

40,84

VAS-SAFE-P2A-B/2

P2A

17,52

40,80

VAS-SAFE-P2A-T/T-C/9

P2A

20,76

50,40

VAS-SAFE-P2A-C/4

P2A

ΤΕΣΤ ΣΦΑΊΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΈΡΓΕΙΑ
(JOULES)

20,89

50,84

VAS-SAFE-P2A-B/3

P2A

21,52

50,80

VAS-SAFE-P2A-T/T-C/10

P2A

3 ΠΤΏΣΕΙΣ ΣΦΑΊΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 4,1kg
ΑΠΟ ΎΨΟΣ (h) = 1,5m

181

17,52

41,60

VAS-SAFE-P3A-T/T-A/13

P3A

3 ΠΤΏΣΕΙΣ ΣΦΑΊΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 4,1kg
ΑΠΟ ΎΨΟΣ (h) = 3m

17,52

41,60

VAS-SAFE-P3A-T/HS-A/14

P3A

362

21,78

51,68

VAS-SAFE-P3A-T/T-B/9

P3A

11,52

26,60

VAS-SAFE-P4A-A/3

P4A

11,78

26,68

VAS-SAFE-P4A-T/T-B/7

P4A

41,60

VAS-SAFE-P4A-A/26

P4A

P3A

3 ΠΤΏΣΕΙΣ ΣΦΑΊΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 4,1kg
ΑΠΟ ΎΨΟΣ (h) = 6m

P4A

3 ΠΤΏΣΕΙΣ ΣΦΑΊΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 4,1kg
ΑΠΟ ΎΨΟΣ (h) = 9m

1.086

17,52

3x3 ΠΤΏΣΕΙΣ ΣΦΑΊΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 4,1kg
ΑΠΟ ΎΨΟΣ (h) = 9m

17,78

41,68

VAS-SAFE-P4A-T/T-B/8

P4A

Ρ5Α

3.258

21,52

51,60

VAS-SAFE-P4A-T/T-A/15

P4A

21,52

51,60

VAS-SAFE-P4A-T/HS-A/16

P4A

21,52

51,60

VAS-SAFE-P4A-A/28

P4A

10,28

22,40

VAS-SAFE-P5A-A/25

P5A

724

ΚΡΙΤΉΡΙΟ: Η ΣΦΑΊΡΑ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΆΣΕΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ
(mm)
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ΈΛΕΓΧΟΙ: ΑΝΤΟΧΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 356 (B)
ΤΕΣΤ ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΎ - ΣΦΥΡΙΟΥ

Για τις Ευρωπαϊκές χώρες το πρότυπο για τους αντιβανδαλικούς
πολυστρωματικούς υαλοπίνακες είναι η νόρμα ΕΝ 356.

P6Β έως P8Β

-SAFE

R

110cm

40cm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CE-MARKED) ΤΗΣ
VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”

40cm
90cm

EN 356 (B)

ΤΕΣΤ ΤΣΕΚΟΎΡΙOY - ΣΦΥΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΌΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ
(mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ
(Kg/m2)

11,56
15,04

anti-vandal

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΝΟΜΑ

EΝ 356 (B)

23,36

VAS-SAFE-P6B-B/4

P6B

33,20

VAS-SAFE-P6B-A/21

P6B

16,45

34,20

VAS-SAFE-P6B-B/5

P6B

20,56

44,80

VAS-SAFE-P6B-A/22

P6B

39,04

93,20

VAS-SAFE-P6B-A/5

P6B

13,34

25,04

VAS-SAFE-P7B-B/6

P7B

14,04

26,72

VAS-SAFE-P7B-E/9

P7B

24,56

54,80

VAS-SAFE-P7B-A/24

P7B

26,04

56,72

VAS-SAFE-P7B-E/10

P7B

29,80

69,00

VAS-SAFE-P7B-A/4

P7B

P6B

30 ΈΩΣ 50 ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ

30,56

69,80

VAS-SAFE-P7B-A/27

P7B

P7B

51 ΈΩΣ 70 ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ

17,34

35,04

VAS-SAFE-P8B-B/10

P8B

P8B

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 70 ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ

22,56

49,80

VAS-SAFE-P8B-A/23

P8B

Όπως γίνεται αντιληπτό η κατάταξη των υαλοπινάκων σε κατηγορίες
προστασίας και ασφάλειας, με βάση την ευρωπαϊκή νόρμα EN 356,
είναι ανεξάρτητη της σύνθεσης των πολυστρωματικών υαλοπινάκων
και εξαρτώμενης αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την
διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών σε κοινοποιημένο φορέα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

AITIA

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
EN 12600

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
EN 356
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Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”, όντας πάντα
σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς
ασφαλείας προσφέρει στην αγορά τους αντιβανδαλικούς
πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με εμπορικό όνομα VASSAFE ANTI-VANDAL με πιστοποίηση (CE-marked) βάσει της
ευρωπαϊκής νόρμας EN 356 σε όλες τις κατηγορίες.

Προστασία για αποφυγή ατυχήματος
Αποφυγή του κινδύνου κοψιμάτων και σοβαρού
τραυματισμού εξαιτίας τυχαίας πρόσκρουσης με έναν
υαλοπίνακα ή αιχμηρών θραυσμάτων. Χάρη στα μοτίβα
θραύσης, τόσο ο σκληρυμένος VAS-SEC όσο και ο
πολυστρωματικός υαλοπίνακας VAS-SAFE προστατεύουν
ενάντια στα αιχμηρά τμήματα του υαλοπίνακα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1C1 - 1C2 - ...
2B2 - 1B1

Ιδανικό για υαλοπίνακες πόρτας, παραθύρου
(όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης),
ντουζιέρας, στάσης λεωφορείου, οροφής κοκ.

1B1

Κιγκλιδώματα μπαλκονιού, κουπαστές,
κιγκλιδώματα σκάλας, εσωτερικά χωρί-σματα,
προσόψεις ισογείου κοκ.

Ασφάλεια ενάντια σε βανδαλισμούς
και διαρρήξεις
Βασική ασφάλεια
Προστασία ενάντια σε πράξεις βανδαλισμού, ρήξης
πετρών κοκ. Επίσης προ-σφέρει μια μικρή χρονική
προστασία σε προσπάθεια διάρρηξης.

P1A - P2A

Για ιδιωτικές ισόγειες κατοικίες, πολυκατοικίες
επαγγελματικής και εμπορικής χρήσης,
τζαμαρίες σε δημόσια κτίρια, βιτρίνες κοκ
καθώς και σε αστικούς χώρους, κοντά σε στάδια
και τοποθεσίες όπου πραγματοποιούνται
εκδηλώσεις.

Μέση ασφάλεια
Προστασία ενάντια σε μικροεγκλήματα.

P3A - P4A

Για μεμονωμένες ιδιωτικές κατοικίες και σε
γενικές γραμμές για ισόγεια επαγγελματικά
συγκροτήματα γραφείων.

Προστασία ενάντια στην πτώση
Όπου οι επιφάνειες του υαλοπίνακα αντικρίζουν άμεσα
έναν άδειο χώρο, για να αποφευχθεί ο τραυματισμός
ενός ατόμου από τυχαία πτώση στον υαλοπίνακα.

Ενισχυμένη ασφάλεια
Προστασία ενάντια σε προμελετημένες χειρονακτικές
επιθέσεις από δράστες με περιορισμένο χρόνο. Σκοπός
είναι η αποτροπή διάρρηξης και κλοπής. Ακόμα και
αν ραγίσει, ο υαλοπίνακας παραμένει στη θέση του
και συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο μέχρις ότου να
αντικατασταθεί.

P5A

Προστασία ενάντια σε οργανωμένη κλοπή
Στην περίπτωση επανειλημμένων και προμελετημένων
χειρονακτικών επιθέσεων από δράστες με μεγαλύτερη
γκάμα όπλων, ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας
VAS-SAFE μπορεί να καθυστερήσει και να εμποδίσει τη
διάρρηξη και κλοπή των αγαθών. Ακόμα και αν ραγίσει,
ο υαλοπίνακας παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να
εμποδίζει την είσοδο έως ότου να αντικατασταθεί.

P6B - P8B

Για απομονωμένες ιδιοκτησίες σε περιοχές με
επικινδυνότητα αλλά και σε δεύτερες κατοικίες,
εμπορικά κτίρια με επικινδυνότητα, όπως
φαρμακεία και καταστήματα που εμπορεύονται
συστήματα ήχου και βίντεο, υπολογιστές, ηλεκτρικές
συσκευές και/ή καπνό/τσιγάρα. Επιπλέον,
μπουτίκ ρούχων και καταστήματα δερμάτινων και
αθλητικών ειδών, αρώματα κοκ.

Ενδείκνυται για βιτρίνες υψηλού κινδύνου
όπως κοσμηματοπωλεία, γκαλερί και αντικερί,
πρεσβείες, φυλακές, τράπεζες, μουσεία κοκ.
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VAS-SAFE ΑΝΤΙ-BULLET
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πολυστρω-ματικών υαλοπινάκων της
VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” με εμπορικό όνομα VASSAFE είναι ότι με ειδικά σχεδιασμένες συνθέσεις παρέχουν αποδεδειγμένη προστασία κατά των εγκληματικών και τρομοκρατικών
επιθέσεων διότι μπορούν να απορροφούν μεγάλα ποσά ορμής πρόσκρουσης, έχοντας ως αποτέλεσμα την αποτροπή διαπέρασης της
σφαίρας ή τμημάτων σφαίρας στην προστατευόμενη περιοχή.
Η κατηγορία των αλεξίσφαιρων πολυ-στρωματικών υαλοπινάκων
αποτελούν μίας πρώτης τάξεως λύση για ποικίλες καταστάσεις απειλής. Η όψη τους δεν διαφέρει από τους επίπεδους υαλοπίνακες, αλλά

σαν αποτέλεσμα προσφέρει ένα διάφανο εμπόδιο ενάντια στις εγκληματικές ενέργειες. Το κάθε συνθετι-κό του αλεξίσφαιρου πολυστρωματικού υαλοπίνακα, ναι μεν εξασφαλίζει την διαφάνεια και την αισθητική ουδετερότητα του τελικού προϊόντος αλλά το αυξημένο πάχος του
έχει σαν αποτέλεσμα μια πράσινη απόχρωση. Για αυτό τον λόγο πολλές
φορές τα συνθετικά του αλεξίσφαιρου πολυστρωματικού υαλοπίνακα
επιλέγονται να είναι υπερδιάφανοι υαλοπίνακες (low-iron) με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να είναι χρωματικά ουδέτερο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των αλεξίσφαιρων πολυστρωματικών υαλο-πινάκων, είναι
η εξαιρετική ηχομόνωση που προσφέρουν. Επίσης, παρέχουν άριστη
προστασία από την υπεριώδη ακτι-νοβολία (UV).

Ε Π Ί Π Ε Δ Α Α Ν ΤΟΧ Η Σ Σ Ε Σ ΦΑ Ι ΡΑ Σ Ύ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΟ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ Π Ρ ΟΤ Υ Π Ο E N 1 0 6 3

ΕΠΙΠΕΔΑ
ΑΝΤΟΧΗΣ

ΟΠΛΟ

ΣΦΑΙΡΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ (g)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΔΟΚΙΜΩΝ (m)

ΤΑΧ. ΣΦΑΙΡΑΣ
(m/s)

ΑΡ. ΒΟΛΩΝ ΣΤΑ
120 mm

BR 1 S (NS)

.22 LR

LB/RN

2.6

10

360 ± 10

3

BR 2 S (NS)

9x19 Para

FJ/SC

8.0

5

400 ± 10

3

BR 3 S (NS)

.357 Magnum

FJ/CB/SC

10.2

5

430 ± 10

3

BR 4 S (NS)

.44 Magnum

FJ/FN/SC

15.6

5

440 ± 10

3

5,56x45 mm SS
109

FJ/PB/SCP1

4.0

10

950 ± 10

3

7,62 x 51 mm

FJ/PB/SC

9.5

10

820 ± 10

3

7,62x51 mm (AP)

FJ/PB/HC1

9.8

10

830 ± 10

3

12/70

Brenneke
LB

15.6

10

420 ± 10

1

SG 2 S (NS)

12/70

Brenneke
LB

15.6

10

420 ± 10

3

7,62x39 AK-4

FJ/PB/MSC

7.9

10

710 ± 15

3

Χωρίς
Διαβάθμιση

7,62x39 AP AK-47

API PB/HC1

7.7

10

730 ± 15

3

7,62x54R

FJ/PB/SCP1

9.5

10

845 ± 10

3

7,62x54R API B-32 API PB/HC1

9.8

10

860 ± 10

3

ΕΙΔΟΣ

Για τις Ευρωπαϊκές χώρες το πρότυπο για τους αλεξίσφαιρους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες είναι το ΕΝ 1063.
Οι αλεξίσφαιροι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες κατηγοριοποιούνται
ανάλογα με την αντίσταση τους σε διάφορα όπλα και είδη πυρομαχικών. Ορίζει ως υάλωση ανθεκτική σε σφαίρες, την υάλωση που
αντέχει σε καθορισμένη καταπόνηση (απόσταση βολής, ταχύτητα
σφαίρας, βάρος σφαίρας, αριθμό βολών) ενάντια σε πυροβολισμό
από συγκεκριμένα όπλα και πυρομαχικά. Παρόλα αυτά σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό και να απαιτείται το τελευταίο συνθετικό του πολυστρωματικού υαλοπίνακα να παραμείνει
άθραυστο μετά την κρούση, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αποφυγή
εκτίναξης θραυσμάτων στον υπό προστασία χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικά και πάλι διαμορφωμένων συνθέσεων του πολυστρωματικού υαλοπίνακα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 1063

Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”, όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας
προσφέρει στην αγορά τους αλεξίσφαιρους πολυστρωματικούς
υαλοπίνακες με εμπορικό όνομα VAS-SAFE
ANTI-BULLET με πιστοποίηση (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 1063 σε όλες τις κατηγορίες.
Υπάρχουν ποικίλες σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της ιδανικότερης κατασκευής για ένα
συγκεκριμένο επίπεδο ασφαλείας και προστασίας. Η VAS “VASILIOU
GLASS TECHNOLOGIES”, μέσω των τεχνικών συμβούλων της είναι
κάτι περισσότερο από ένας προμηθευτής-παραγωγός αλεξίσφαιρων
πολυ-στρωματικών υαλοπινάκων, καθώς παρέχει συμβουλές για τον
σχεδιασμό και την ανά-πτυξη της κάθε κατασκευής που θα ταιριάζει
στις απαιτήσεις σας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΒΟΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 1063

Πιστόλι Χειρός

BR 5 S (NS)
BR 6 S (NS)
BR 7 S (NS)

Πολεμικό όπλο
Πολεμικό όπλο

SG 1 S (NS)
Κυνηγετικό όπλο

Πολεμικό όπλο

BR 3
BR 5
FSG
BR 1/2 BR 4 BR 6/7
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S		
NS
LB		
RN
FJ
FN
CB
MSC
PB
AP
SC
SCP1
HC1
API

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Θραύσματα επιτρεπόμενα μετά το στόχο
Χωρίς θραύσματα μετά το στόχο
Μολυβένια σφαίρα
Στρογγυλή μύτη
Σφαίρα με πλήρως μεταλλικό περίβλημα
Επίπεδη μύτη
Κωνική σφαίρα 		
Πυρήνας μαλακού χάλυβα
Μυτερή σφαίρα 			
Διατρητικά πυρομαχικά
Μαλακός πυρήνας (μόλυβδος) 		
Μαλακός πυρήνας (μόλυβδος) και χάλυβας διείσδυσης
Σκληρός πυρήνας, σκληρότητα του χάλυβα > 63 HRC
Εμπρηστικά διατρητικά πυρομαχικά

Κάνη
εργαστηρίου

Κάνη
εργαστηρίου

Οπτικός
χρονογράφος

Οπτικός
χρονογράφος

Πλαίσιο στόχου
και στόχος

Πλαίσιο στόχου
και στόχος

Σύμφωνα με το EN 1063 ο διαχωρισμός των δύο αυτών περιπτώσεων
γίνεται αφενός με τον χαρακτηρισμό NS (NON SPALLING) αφετέρου
με τον χαρακτηρισμό S (SPALLING).
Η κατηγοριοποίηση των αλεξίσφαιρων πολυστρωματικών υαλοπινάκων γίνεται βά-σει ονοματολογίας ή εμπορικού ονόματος κάθε
σύνθεσης (BRAND NAME), η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες επιδόσεις ΒR1 έως BR7 (S/NS) και SG1 έως SG2 (S/NS), πιστοποιημένες
από κοινοποιημένους φορείς σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία περιγράφει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1063. Όπλα
με κατηγοριοποίηση από ΒR1 έως BR7 (S/NS) διαχωρίζονται από τις
καραμπίνες με κατηγοριοποίηση από SG1 έως SG2 (S/NS), λόγω των
διαφορετικών πυρομαχικών που χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1063, η κατηγοριοποίηση του αλεξίσφαιρου
πολυστρωματικού υαλοπίνακα, είναι ανεξάρτητη της σύνθεσης του
και εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών σε κοινοποιημένο φορέα.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ

Στόχος της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” μέσω της προηγμένης τεχνολογίας του μηχανολογικού της εξοπλισμού και της
προσθήκης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής πρωτοποριακών προϊόντων, είναι η μείωση πάχους του αλεξίσφαιρου πολυστρωματικού
υαλοπίνακα σε συνδυασμό με την αύξηση της αντοχής του. Η τεχνολογία των υλικών δίνει νέες πρώτες ύλες π.χ. πολυκαρμπονικά, ιονομερή, κ.τ.λ., οι οποίες με μικρότερο βάρος και πάχος επιτυγχάνουν
καλύτερες επιδόσεις σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης. Είναι
καθήκον και σκοπός της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” να
ενσωματώνει τέτοιου είδους τεχνολογικά καινοτόμες πρώτες ύλες
και συνεπώς μέσω ειδικά διαμορφωμέ-νων συνθέσεων να επιτυγχάνει νέους βελτιωμένους σε επιδόσεις αλεξίσφαιρους πολυ-στρωματικούς υαλοπίνακες, με μικρότερο πάχος και βάρος.
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VAS-SAFE ANTI-BULLET
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN1063

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CE-MARKED) ΤΗΣ
VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ
(mm)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ
(Kg/m2)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΝΟΜΑ

EΝ 1063

11,52

26,60

VAS-SAFE-BR1S-A/3

BR1S

11,56

23,36

VAS-SAFE-BR1S-B/4

BR1S

11,80

22,00

VAS-SAFE-BR1S-C/5

BR1S

10,52

20,16

VAS-SAFE-BR1NS-E/2

BR1NS

20,56

44,80

VAS-SAFE-BR2S-A/22

BR2S

26,04

56,72

VAS-SAFE-BR2NS-E/10

BR2NS

24,56

54,80

VAS-SAFE-BR3S-A/24

BR3S

29,80

69,00

VAS-SAFE-BR3NS-A/4

BR3NS

30,56

69,80

VAS-SAFE-BR4S-A/27

BR4S

39,04

93,20

VAS-SAFE-BR4S-A/5

BR4S

60,08

141,40

VAS-SAFE-BR4S-A/6

BR4S

26,04

56,76

VAS-SAFE-BR4NS-E/6

BR4NS

50,56

119,80

VAS-SAFE-BR4NS-A/20

BR4NS

41,80

99,00

VAS-SAFE-BR5S-A/17

BR5S

36,04

81,76

VAS-SAFE-BR5NS-E/7

BR5NS

60,56

144,80

VAS-SAFE-BR5NS-A/18

BR5NS

54,08

126,40

VAS-SAFE-BR6S-A/7

BR6S

41,56

93,36

VAS-SAFE-BR6NS-E/11

BR6NS

68,32

159,16

VAS-SAFE-BR6NS-E/5

BR6NS

78,84

187,20

VAS-SAFE-BR6NS-A/19

BR6NS

81,60

193,00

VAS-SAFE-BR7S-A/9

BR7S

87,12

204,60

VAS-SAFE-BR7NS-A/10

BR7NS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ
(mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ
(Kg/m2)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ANTOXHΣ

41.8

99.00

VAS-SAFE-AK47KALASHNIKOV-A/17

AK47KALASHNIKOV

Εφαρμογές
• Δικαστήρια
• Δημόσια κτίρια
• Στρατιωτικές
εγκαταστάσεις
• Κτίρια γραφείων
• Αστυνομικά τμήματα

• Πρεσβείες
• Προξενεία
• Ανταλλακτήρια
συναλλάγματος
• Τράπεζες
• Αυτοκίνητα
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VAS-SAFE ANTI-BLAST
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Οι αλλαγές στο γεωπολιτικό κλίμα έχουν δημιουργήσει μια δραματική αύξηση της ζήτησης για πολυστρωματικό υαλοπίνακα με μηχανικές αντοχές σε έκρηξη. Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”
όντας πρωτοπόρος σε καινοτόμα προϊόντα, προμηθεύει εξειδικευμένους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες για την αντιμετώπιση της απειλής των βομβιστικών επιθέσεων.
Υάλωση ανθεκτική σε εκρηκτική πίεση είναι σχεδιασμένη να προσφέρει προστασία ενάντια σε εκρήξεις, με γνώμονα την ανθρώπινη ασφάλεια. Ο κίνδυνος από θραύ-σματα ελαχιστοποιείται με την
χρήση των μεμβρανών. Σε περίπτωση έκρηξης, ο πολυ-στρωματικός
υαλοπίνακας παραμένει στην θέση του κολλημένος στις μεμβράνες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού ανθρώπων και
περαιτέρω καταστροφή στο εσωτερικό του χώρου από θραύσματα.
Η οποιαδήποτε προστασία παρέχεται από υάλωση ανθεκτική σε πίεση από έκρηξη είναι εξ ίσου εξαρτημένη από τον σχεδιασμό της,
τον τρόπο τοποθέτησης και πλαισίωσης της, όπως επίσης και από τον
τύπο υαλοπινάκων από τους οποίους αποτελείται.
Η κατηγοριοποίηση των αντιεκρηκτικών πολυστρωματικών υαλοπινάκων γίνεται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας η οποία περιγράφεται
στο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13541, το οποίο ορίζει συγκεκριμένες
επιδόσεις ER1 έως ER4 και πιστοποιείται από κοινοποιημένους φορείς.
Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας,
προσφέρει στην αγορά τους αντιεκρηκτικούς πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με εμπορικό όνομα VAS-SAFE ANTI-BLAST
με πιστοποίηση (CE marked) βάσει της Ευρωπαϊκής νόρμας EN
13541 σε όλες τις κατηγορίες.
Είναι καθήκον και σκοπός της VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES”
να ενσωματώνει τέτοιου είδους τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα δηλαδή μέσω ειδικά διαμορφωμένων συνθέσεων να επιτυγχάνει νέους
βελτιωμένους σε επιδόσεις VAS-SAFE ANTI-BLAST αντιεκρηκτικούς,
πολυστρωματικούς υαλοπίνακες, με μικρότερο πάχος και βάρος.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΟΧΉΣ ΣΕ ΈΚΡΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13541
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΎ ΜΗ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΈΝΟΥ ΤΝΤ – ΙΣΟΔΎΝΑΜΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΎ
(ΠΥΡΟΔΟΤΗΜΈΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΑΠΌΣΤΑΣΗ)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΑΝ/ΣΗΣ [PR]
(kpa) ±5%

ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΩΘΗΣΗ (kpa ms)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΩΣΤΙΚΗΣ
ΦΑΣΗΣ (ms)

ER 1

> 50 < 100

> 370 < 900

> 20

ER 2

> 100 < 150

> 900 < 1500

> 20

ER 3

> 150 < 200

> 1500 < 2200

> 20

ER 4

> 200 < 250

> 2200 < 3200

> 20
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28th Octovriou, Vasiliko Chalkida, Evia, Greece
Tel.: +3022210-52607, +3022210-53607, Fax: +3022210-54278
e-mail: info@vasglass.gr, web site: www.vasglass.gr
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