
Kursinvitasjon

VALG OG MONTERING AV 
SIKKERHETSGLASS

 

Fakta:
Dato:  8.- 9. nov 2017

Tidspunkt:  Starter 8. nov kl 10.00. 
Avslutter 9. nov kl. 15.00

Sted:  SINTEF Byggforsk,  
Høgskoleringen 7, Trondheim

Påmeldingsfrist:  25. oktober 2017

Kursinstruktør:  
Per Christian Moe, Sintef
Hans Olav M Nilssen, GF
Bjørn Glenn hansen, GF
Per Henning Graff , GF

Kontaktperson: Per Henning Graff, 
graff@gffn.no,  Tlf. +47 915 64 455

Kursavgift: Kr. 12 900,-

Avbestilling: 
• Tidligere enn to uker før kursstart  

refunderes kursavgiften. 
• Mellom to til en uke før kursstart  

refunderes halve kursavgift. 
• Senere enn en uke før kursstart  

refunderes ikke innbetalt kursavgift, men 
man får tilsendt kompendiet. 

• Hotellkostnad refunderes  
iht. hotellets regler

• GF forbeholder seg retten til å avlyse kurset

Kurset gir kursdeltakerne en innføring i lover, regler og standarder som regulerer krav til bruk av sikkerhetsglass. Delta-
kerne gis et godt grunnlag for å velge riktig produkt til sikring mot personskader (personsikkerhetsruter) og til verdisik-
ring (trygghetsruter). FG Skadeteknikk har nylig publisert sine reviderte bestemmelser for glass til sikring mot innbrudd. 
Samtidig er det innført merkekrav. Kurset gir god innføring i disse bestemmelsene og merkeordningen. 

Bedrifter som deltar på kurset gis nødvendige forutsetninger  
for rettighet til å merke trygghetsruter med dette merket:

Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF Byggforsk i Trondheim.

Den praktiske delen av kurset vil demonstrere testing av sikkerhetsglass i 
SINTEFs laboratorium. Testene vil bli utført iht til NS-EN 12600, NS-EN 356 
og NS-EN 1063. I tillegg er det lagt opp til gruppeoppgaver.

Den teoretiske delen av kurset vil omfatte:
• Gjennomgang av prøvestandardene
• Grunnleggende informasjon om sikkerhetsglass 
• Valg, montering og merking av trygghetsruter. Krav fra FG Skadeteknikk
• Lovverk, regler, forskrifter og krav 
• NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk
• Lastbegreper og lastberegning med Clearsight
 
Kurset anbefales for:
• Glassmestere, fasadebyggere, rådgivere, prosjekterende og  

selgere som arbeider med glass i dører og vinduer.

Kurset er åpent for ansatte i medlemsbedrifter i GF.

Inkludert i kursavgiften
• Kompendium – digital deltagermappe
• Test av glass iht. NS-EN 12600, NS-EN 356 og NS-EN 1063
• Foredrag med kvalifisert personell fra SINTEF Byggforsk og GF
• Lunsj, kaffe, frukt og «bli-kjent-middag»
• Overnatting på Thon Hotel Prinsen
• Nødvendig transport fra hotellet til SINTEF Byggforsk
• Felles transport tur/retur Værnes
• Kursbevis
 
Transport inkl. i avgiften:
• Felles transport fra Værnes 8. nov kl. 09.05
• Retur, ankomst Værnes 9. nov kl. 16.30
• Nødvendig transport fra hotellet til SINTEF Byggforsk


