
Turvaklaasid
ISIKUTURVAKLAASIDE KASUTUSNÕUDED
JA SOOVITUSED

Ehitise klaasosade, nagu klaasseinte ja -uste, akende, valguskatuste ja klaaspiirete kavan-
damisel ja ehitamisel tuleb võtta arvesse klaasi omadustest ja keskkonnast tulenevaid riske. 
Ohtude maandamiseks on äärmiselt oluline teha õigeid klaasi valikuid.

TURVAKLAASIDE ÜLESANNE:
• Vältida klaasi purunemisel vigastuste-    
   ja alla/läbikukkumise riski
• Vandalismivastane kaitse
• Sissemurdmisvastane kaitse

TURVAKLAASIDE TÜÜBID:
• Isikuturvaklaas e. Ohutusklaas (SAFETY)
• Termiliselt karastatud klaas (SECURIT)     
   või lamineeritud klaas (STADIP)
• Turvaklaas (SECURITY)
• Alati lamineeritud klaas (STADIP PROTECT)

FLOAT KLAAS
     Purunemisel tekib teravate servadega kilde, millest mõned on suured ja eemalduvad klaasist.

LAMINEERITUD KLAAS
    Purunemisel tekib palju kilde, kuid neid hoiab koos kile takistades läbikukkumist.
    Parandavad klaaspakettide mürasummutust
    Võtavad kinni 98 % UV - kiirgusest
    Võrreldes karastatud klaasist mehaaniliselt nõrgem 

KARASTATUD KLAAS
    Purunemisel tekib palju väikeseid ohutuid tükke, mis eemalduvad raamist.
    4x tugevam kui tavaline klaas.
    Kannatab mehaanilist koormust kuni 5 korda rohkem float klaasist
    Talub temperatuuri erinevusi kuni 250 kraadi
    Ei säilita oma terviklikkust

KARASTATUD KLAASTAVALINE FLOAT KLAAS LAMINEERITUD KLAAS

TURVAKLAASIDE KLASSIFITSEERIMISE STANDARDID
• EN 12600 Pendeltesti standard isikuturvalisus klaasidele
• EN 356 Turvaklaas- vandalismi ja sissemurdmiskindlate klaaside test
• EN 1627 1630 Sissemurdmiskindlad uksed ja aknad



PIIRDED (KUKKUMISOHT)
Üle 1 m kukkumisohu korral kasutada 
LAMINEERITUD klaasi.
Alla 1 m LAMINEERITUD 
või KARASTATUD 
klaasi.

UKSEKLAASID (VIGASTUSOHT)
Alla 0,7 m põrandapinnast kas  LAMINEERITUD või
KARASTATUD klaas. Üldkasutatavate ruumide ühendus-
teede ustes kasutatakse turvaklaase, kui klaasingu kõrgus 
põrandast on alla 1,5 m. Turvaklaase kasutatakse ka 
nende ustega külgnevates akendes, juhul kui ukseavaga 
piirneva lengi, raami või seinaosa laius on alla 0,3 m.

KATUSEKLAASID
(KLAASI PURUNEMISE KORRAL
KLAASI ALLA KUKKUMISE OHT)

Klaaspaketi välimine klaas KARASTATUD ja 
sisemine klaas LAMINEERITUD.

KÕRGEMA KORRUSE AKNA-
KLAASID (KUKKUMISOHT)

Kukkumisohu korral kasutada
LAMINEERITUD klaasi.

MADALAL ASUVAD 
AKNAD (VIGASTUSOHT)
Alla 0,7 m põrandapinnast kas 
LAMINEERITUD või 
KARASTATUD klaas.

DUSHISEINAD
(VIGASTUSOHT)
LAMINEERITUD või

KARASTATUD klaas.

KARASTATUD JA
LAMINEERITUD KLAAS

KARASTATUD KLAAS NÕUDED PUUDUVAD
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TURVAKLAASID:
STADIP PROTECT
& STADIP ULTIMAX


