
VEILIGHEIDS-
(ISOLATIE)GLAS

Better safe, than sorry!

Wij adviseren Secursafe® en Multisafe® veiligheidsglas vooral voor gezinnen met (jonge, 
spelende) kinderen, oudere bewoners en/of met een lichamelijke beperking, kortom 
voor iedereen met een hoger valrisico. Ook bij kostbare/kwetsbare huisraad (schade 
door scherven en UV straling) en in omgevingen met relatief veel (kans op) vandalisme 
(bv. in uitgaansgebieden) is veiligheidsbeglazing aanbevolen.

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com
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Veiligheids-(isolatie)glas

INFORMATIE

Veiligheidsglas is een grote verantwoordelijkheid en de wettelijke normen en richtlijnen 
op dit gebied zijn behoorlijk complex. Voor advies en informatie neemt u het best contact 
op met uw Scheuten glasleverancier. Alle technische details vindt u in de Scheuten 
Secursafe® en Multisafe® datasheets op onze website.



Veiligheids-(isolatie)glas

WAAROM
Glas is van nature breekbaar (en onzichtbaar!) en de scherven kunnen ernstige 
snijwonden veroorzaken. Ter indicatie: Per jaar vinden meer dan 25.000 geregistreerde 
ongevallen plaats met glas als oorzaak, waarvan drie met dodelijke afloop.  Bijna 90% is 
niet arbeidsgerelateerd en in twee derde van de gevallen is men door het glas gevallen. 
Vaak ook ‘gewoon’ bij iemand thuis. 

Scheuten Secursafe® gehard veiligheidsglas en Multisafe® gelaagd veiligheidsglas voor 
bijvoorbeeld ramen, (binnen)deuren, binnenwanden, balkonhekken en dakbeglazing 
zijn oplossingen om uw veiligheid te waarborgen.

Scheuten Multisafe® gelaagd letsel- en doorvalveilig glas   
Dit glas is er in diverse typen en combinaties van twee of meer glasplaten die samen met 
een of meerdere folielagen tot één geheel zijn gevormd. In geval van breuk blijven de 
glasfragmenten stevig aan het elastische PVB-folie vastzitten, zoals bij de voorruit van 
uw auto. Hierdoor is het glas letsel- én doorvalveilig, en voorkomt het verwondingen en 
schade aan bezittingen, doordat er bij breuk geen glas rondvliegt. Er zijn veel variaties 
mogelijk, ook in combinatie met andere functionaliteiten, zoals inbraak- en geluidswering.

Scheuten Secursafe® gehard letselveilig glas
Gehard veiligheidsglas is ongeveer 5x sterker dan gewoon, ongehard glas en kan 
hierdoor een veel grotere mechanische stoot-, slag- en buigbelasting, en grotere 
temperatuurschokken weerstaan. Komt het toch tot een glasbreuk, dan valt de ruit uiteen 
in kleine ongevaarlijke niet-scherpe glaskruimels, zoals bij de zijruiten van uw auto.

Scheuten Secursafe® is daarom bij uitstek geschikt voor glazen binnenwanden en 
-deuren, meubels, vitrines en puien en op plaatsen waar het glas een grotere belasting 
(bv. door storm en wind) of temperatuurschommelingen moet kunnen weerstaan. Het is 
wel letselveilig, maar geen doorvalveilig veiligheidsglas.

UW VOORDELEN
• Alle financiële, comfort-verhogende en milieutechnische voordelen van isolatieglas;
• Minimaal risico dat uw kinderen en familie verwond raken door rondvliegend of 

vallend glas, of door het glas vallen. Ook uw huisraad raakt niet beschadigd. 
• Bij schade blijft uw glas bij elkaar, zodat regen en kou buitengesloten 

worden en verdere schade vermeden wordt. Uw dagelijkse activiteiten 
kunnen gewoon doorgaan totdat het glas wordt vervangen;

• Gemakkelijk combineerbaar met andere functionaliteiten, 
zoals geluidswering en inbraakwering;

• De veiligheidsfolie blokkeert tot 99% van de schadelijke 
uv-stralen, waardoor uw inboedel veel minder snel 
onherstelbaar verkleurt;

• Uw extra investeringen zijn hierdoor snel  
terugverdiend!


