First in Fire Glass
Pyroguard produceert brandwerend glas dat architecten, bestekschrijvers en installateurs in staat stelt hun
visie van veilige en mooie leef- en werkruimten te realiseren.
De producten van Pyroguard, een fabrikant van specialistisch brandwerend glas, zijn volledig gecertificeerd
volgens EN-normen via certificatie door Notified Bodies.
Met meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van brandwerend glas bieden we een topproduct.
Wij bieden als leverancier een geheel gamma aan brandwerende glasbehoeften, met een bijna onbeperkt
scala aan combinaties.
Ons doel is het bieden van technische ondersteuning aan onze partners, om te zorgen dat ze de best
mogelijke brandwerende glasoplossing krijgen. Pyroguard ondersteunt middels het “Pyroguard Knowledge
Centre“ haar klanten in het realiseren van hun technische eisen.
Pyroguard is “First in Fire Glass,” waarbij ‘FIRST’ een acroniem is voor onze waarden:
 F lexibel – onze klanten en gebruikers komen op de eerste plaats, wat betekent dat we flexibel zijn in elk
gebied van onze werkzaamheden. We zijn niet alleen flexibel in alle lagen van onze organisatie, maar ook
met onze brandwerende oplossingen.
 I ndependent – door onze onafhankelijkheid onderscheiden wij ons van onze concurrenten. Het stelt ons
in staat producten aan te bieden met een hele reeks ontwerpelementen en opties voor glasoplossingen
met zelfs met tegenruiten van derden.
R
 esponsief – van bestekschrijvers en gebouweigenaren tot verwerkers en installateurs, reageren wij snel
en accuraat op uw behoeften en zorgen wij voor de juiste antwoorden.
 S pecifiek – aangezien we gespecialiseerd zijn in deze niche, zijn we beter dan wie dan ook in staat
deskundig advies te geven. Onze volledige R&D inspanningen richten zich op het verbeteren van
brandwerende glasoplossingen in goedgekeurde brandwerende systemen.
 T echnisch – Pyroguard is gebouwd op solide technische fundamenten. Van klantgerichte technische
ondersteuningsteams tot onze gekwalificeerde R&D ingenieurs is ons team toonaangevend in de sector.
Onze producten zijn gecertificeerd volgens de meest strikte technische normen en ondersteund door
uitgebreide technische datasheets.

Classificaties brandwerend glas
Het uitgebreide Pyroguard-aanbod stelt ons in staat in te spelen op verreweg de meeste eisen.
Onze producten worden gekenmerkt door de E, EW en EI classificaties volgens EN13501-2: 2007+A1: 2009,
en zijn beschikbaar als enkele, dubbele of driedubbele beglazing:
EW – Integriteit
en stralingsbeperking

E – Integriteit
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Het vermogen van glas om te voorkomen
dat vlammen of hete dampen erdoorheen
komen als het aan één kant wordt
blootgesteld aan brand, en te voorkomen
dat vlammen aan de niet-blootgestelde
kant komen.

Het vermogen van glas om te presteren
volgens de E-norm bij blootstelling aan
brand aan één kant, en de hoeveelheid
stralingswarmte te beperken tot minder
dan 15 kW/m2 aan de niet-blootgestelde
kant.

Het vermogen van glas om te presteren
volgens de E-norm bij blootstelling aan
brand aan één kant, en temperatuurstijging
te beperken aan de niet-blootgestelde kant
tot onder 140°C boven het gemiddelde en
180°C op enig specifiek punt.

Waarom Pyroguard?
Breedste aanbod brandwerend glas
van één enkele leverancier

Derby Roundhouse maakt gebruik van Pyroguard
EW30, EW60, EI30 en EI60.

Pyroguard kan het meest uitgebreide aanbod brandwerende
beglazing leveren van één enkele leverancier. Ons aanbod,
getest en goedgekeurd volgens een groot aantal
internationale normen, biedt het volledige gamma
aan brandwering, van E30 tot en met EI180, naast
prestatiemogelijkheden op het gebied van impact, akoestiek
en isolatie.

Technisch licentieprogramma
Om verwerkers van Pyroguard te helpen voldoen aan de
regels voor bouwproducten voor CE-markering,
kwaliteitsbewaking en het auditproces, biedt Pyroguard
een Technisch licentieprogramma. Dit houdt onder meer in
dat u producttraining ontvangt, hulp op het gebied van best
practice, en volledige toegang tot ons testbewijs.
Pyroguard EW60 is geïnstalleerd op Silverstone
via een licentiepartner.

Kenmerken isolatieglas

Pyroguard T-EI60/26-2 wordt gebruikt met akoestisch
gelaagd glas bij Carreau du Temple in Parijs.

Isolatieglas – ook wel dubbel of triple glas genoemd – met
Pyroguard’s brandwerende beglazing kan tot 180 minuten
bescherming bieden tegen vlammen, hitte en dampen,
wat bijdraagt aan bescherming van zowel mensen als
eigendommen.
Pyroguard biedt als onafhankelijk bedrijf mogelijkheden in
isolatieglas met tegenruiten van elke leverancier. Zo kunnen
wij ons glas gedubbeld met gecoat, gehard en gelaagd glas
aanleveren, om de vereiste impactclassificaties te bereiken
op het gebied van bescherming tegen (bom)explosies, kogels,
warmte- en geluidsisolatie, zonwering en impact.

Flexibiliteit in ontwerp

Lingley Mere Gym belicht de ontwerpmogelijkheden
met brandwerend glas met zeefdruk.

Aangezien Pyroguard een onafhankelijke producent is van
brandwerend glas, kunnen we tegenruiten van nagenoeg
iedere producent leveren, zodat de architect volledige
keuzevrijheid heeft in kleuren en esthetiek. Andere
decoratieve opties, waaronder zeefdruk en folie, kunnen ook
op het glas worden aangebracht voor maximale visuele
impact.
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