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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Plastmo leverer Glassrekkverk i herdet laminert sikkerhetsglass med stolper og håndløpere i 

aluminium.  

 

Systemet er enkelt å montere. Stolpene leveres i ferdig pakker, med alt du behøver av deler 
i pakken. Glassene spesialbestilles på mål, slik at man får et symetrisk og flott resultat på 

rekkverket.  

 

Se www.plastmo.no for monteringsvideo.  

Bruksområde 
Plastmo Glassrekkverk er beregnet for bruk på terrasser, balkonger, eller andre uteområder 
der det er behov for sikring samtidig som man ønsker å bevare utsikten.  
Plastmo glassrekkverk kan monteres inntil 10 meter over terreng.  

Farger 

Glass leveres i klart, sotet og frostet. 

Stolper leveres i 4 standardfarger: 

-sort 

-antrasitt grå 

-anodisert alu. 

-hvit 

Andre farger på stolper/glass kan produseres, krever farge kode. 

 

 

Overflatebehandling 

Minimalt vedlikehold, rengjøres ved behov med ph-nøytralt vaskemiddel (zalo) og klut/papir 
som ikke riper. Spyles lett av. 

 

 

Tilbehørsprodukter 

Midtstolper, hjørnestolper, endestolper.  

Skjøtestykker, endestykker og håndløper. 

Andre størrelser/mål kan spesiallages. 

 

 

 

http://www.plastmo.no/
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 Glassrekkverk 

Beskrivelse Herdet laminert sikkerhetsglass og aluminiums stolper/deler 

Farge stolper Sort, antrasitt, anodisert alu. og hvit 

Str. stolper: dybde x bredde x høyde 70 x 70 x 950 mm 

Str. Glass: bredde x høyde Min:400-max:1456 x 925 mm 

Tykkelse glass 8,8 mm 

Vekt glass 20 kg. Pr. m² 

Vekt stolper Ca. 4-5 kg per stolpe 

Beskyttelse 98% av UV strålende blokkeres av glasset 

Standard EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- og D 

Garanti  15 år 

 

 

3. MONTERING/UTFØRELSE 

NS 3420-kode for utførelse  

- 

 
NS 3451-kode for bygningsdel 

- 

 
Referanse til NBI byggdetaljer 

- 

 
Transport og lagring 

Stolper og glass skal transporteres på pall. 

Glassene må beskyttes godt i kantene, da de ikke tåler harde støt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AVFALLSBEHANDLING 

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten 

- 

 Type emballasje 

- 
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5. HMS-REFERANSER 

Miljødeklarasjon, miljømerking 

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko 
hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon. 

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1) 

Ikke beregnet 

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer 

-Testet hos SINTEF Byggforsk. Se www.plastmo.no for rapport av testene.  

 CE-merking 

-Alle Glass er CE merket 

 

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. 

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001 

 

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør Plastmo AS 

Adresse Eternitveien 30 

Postnr. og poststed 3470 Slemmestad 

Telefon 66 98 74 50 

E-post firmapost@plastmo.no 

Internett www.plastmo.no 

 Kraftunderlag SBS 
Kraftunderlag SBS 

http://www.plastmo.no/

