
Standaard op voorraad:
 � pyroguard classic 30 - 7 mm
 � pyroguard impact 30 - 1 zijde etsglas - 7 mm
 � pyroguard impact 30 - 7 mm
 � pyroguard maxi 30 - 11 mm
 � pyroguard 60 - 11 mm

Al de bovenstaande producten zijn ook 
beschikbaar in isolatieglas samenstellingen.

Gebruik onze productwijzer op onze website 
www.cura-glass.nl/brandwerend voor het 
selecteren van het juiste product.

CURA Glass® heeft als glasgroothandel Pyroguard in haar assortiment. 
Pyroguard bestaat uit twee of meer lagen hoge kwaliteit floatglas met een speciaal ontwikkelde 
tussenlaag van epoxyhars. Door het unieke procedé ontstaat een glassoort met uitstekende 
eigenschappen die het geschikt maakt om te voldoen aan de Nederlandse markteisen. 
Pyroguard is tevens uitermate geschikt om in voorraad te houden en zelf te verwerken. Zo kunt u uw 
klanten een korte levertijd bieden.

Pyroguard heeft drie sterke eigenschappen in 1 product verenigd: het is zowel brandwerend als 
veiligheidsglas en reduceert warmtestraling.

Kenmerken:
�� Testafmetingen zijn geldig voor zowel enkelglas-toepassingen als isolatieglas-toepassingen
�� Het glas is UV-bestendig waardoor een gelaagde tegenruit niet nodig is en het geschikt is voor    

 binnen- en buitenbeglazing
�� Het glas is tweezijdig brandwerend waardoor in een isolatieglas samenstelling de ruit zowel aan  

 de koude als aan de vuurzijde kan worden geplaatst
�� Isolatieglas samenstellingen zijn getest met een voordelige aluminium afstandhouder van  

 spouw 6 tot en met 15 
�� Het glas is standaard letselbeperkend: het is getest volgens EN12600, klasse 2B2 (met    

 uitzondering van pyroguard classic 30 - 7 mm, klasse 3B3)
�� Pyroguard is verkrijgbaar in kisten, losse bladen en op maat gesneden
�� Voor het op voorraad nemen en verwerken van Pyroguard zijn voorwaarden opgesteld door de   

 fabrikant
�� Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen met CURA Glass®

Door vuur en vlam uw glasspecialist
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