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Veldig ofte, 

når vi ser på glass … 



2

.. så ser vi på noe annet



3

.. så ser vi på noe annet



4

.. så ser vi på noe annet



5

.. se på noe 



6



7



8
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Veilederne gir blant annet:

• informasjon om tekniske nivåer på produkter

• hensyn som må tas for at produktet skal yte som 

beskrevet 

• praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold



10



11



12

Opplyser vi om muligheter

Skaper vi forventninger

Da gjelder det å innfri forventningene
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For hvis ikke…



14

.. ses det ikke lenger bare 

på noe 



15

…. men også etter noe 
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Opplevd kvalitet
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Definert kvalitet
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Opplyser vi om mulighetene

Bør vi samtidig være tydelige på begrensningene
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«Definert kvalitet»
(Store norske leksikon)

… I handel betegnes ofte en 

vares kvalitet som prima, 

sekunda osv. etter vedtatte 

normer for vedkommende 

vare

«Opplevd kvalitet»
(Store norske leksikon)

... Enkelt sagt er kvalitet evnen 

til å tilfredsstille kundens eller 

brukerens krav og 

forventninger.

Kvalitet

Øynene som ser



20

Skape forventninger

Innfri forventninger
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GF Veiledere

Kvalitetsnorm for bygningsglass
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Erstattet av ny
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Metode for bedømmelse av glass (enkelt-, laminert og 

isolerglass). 

Ved bedømmelse skal hele glassflaten betraktes. I fabrikk, skal 

glasset som skal undersøkes, plasseres i vertikal stilling

foran og parallelt med en matt, grå skjerm som er opplyst ved 

diffust dagslys eller tilsvarende. 

Ved feilbefaring skal besiktigelse utføres i vanlig dagslys. 

Observatøren befinner seg 3 m fra glasset og betrakter dette 

vinkelrett (og den matte skjermen befinner seg på motsatt side av 

glasset).

Feil som er forstyrrende ved betraktning skal merkes.

I foregående Kvalitetsnorm for bygningsglass ble objektet vurdert ut fra følgende kriterier:
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Begrunnelse for endringsforslaget:

Utfordringene, i altfor mange tilfeller, er at anmerkninger sjelden fremkommer under de 

beskrevne besiktigelsesforholdene, men under lysforhold eller betraktningsavstander og -vinkler 

som fra klagers side ikke anses å være spesielle; for eksempel normale dagslysforhold med 

sollys eller på 1 meters avstand fra der jeg ofte sitter og ser på utsikten.

Klagers subjektive oppfatning og forventninger til produktet, den opplevde kvaliteten, trer inn og 

blir grunnlag for vedkommendes reaksjon og reklamasjon. 

Da kan det bli helt avgjørende for utfallet av reklamasjonen at det i forkant er gjort tilstrekkelig 

oppmerksom på produktets definerte kvalitet.



Været får vi, enn så lenge, ikke gjort noe med

Dette både kan og må vi gjøre 

noe med

Reklamasjon:

Anmerkning

Toleransegrenser og kjente synsbilder

Vurdering og bedømmelse

Avvik

Reklamasjonsbehandling
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Orkanen Dorian

– Det er fullstendig 
ødeleggelse. Det er 
tilintetgjørelse. Apokalyptisk. 
Det handler ikke om å bygge 
opp igjen noe som var der. Vi 
må starte fra grunnen av …
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«Hagibis» herjer i Japan

Mer enn 7,3 millioner 
mennesker er beordret 
evakuert på grunn av tyfonen 
som feide inn over Japans kyst 
lørdag, og traff land rett før 
klokken 19 lokal tid.
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For å bistå i planlegging med og valg av produkter fra Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter utarbeider 

foreningen tekniske veiledere.

Til grunnlag for vurdering og bedømmelse av anmerkninger i forhold til videre saksbehandling henviser denne 

veilederen til toleransegrenser minimum i henhold til gjeldende norske og harmoniserte europeiske standarder, samt 

til kjente synsbilder ved sikt gjennom glass og refleksjon fra glassoverflater.

For bygningsglassprodukter eller anmerkninger denne veilederen ikke omfatter, eller for utdypende informasjon, se 

GF’s veiledere eller kontakt GF.

Medlemsbedrifter som bruker denne veilederen som referanse for bedømmelse av anmerkninger henviser til 

den i sine salgs- og leveringsbetingelser. Vær likevel oppmerksom på at det i leverandørens salgs- og 

leveringsbetingelser eller i den enkelte kontrakt kan tas forbehold. I så fall er det forbeholdene som blir 

gjeldende.

Virksomheter og organisasjoner uten tilslutning til Glass og Fasadeforeningen kan kun benytte denne veilederen som 

referanse for sine produkter og tjenester etter nærmere avtale med utgiver.

«GF Veileder for vurdering og bedømmelse av anmerkninger. Bygningsglassprodukter.» erstatter tidligere 

«Kvalitetsnorm for bygningsglass.»

FORORD 
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Der veilederen gir henvisninger til toleransegrenser gjenspeiles minimum nivået i norske og 

harmoniserte europeiske standarder, samt til kjente synsbilder ved sikt gjennom glass og refleksjon fra 

glassoverflater. 

Typiske anmerkninger:

• Punkter i glassmassen 

• Glassets overflater 

• Glasstykkelser og glassmål

• Kjente synsbilder ved sikt gjennom glass og refleksjon fra glassoverflater

• Glasset kanter 

• Laminatfolie 

KAPITTEL 1 

Referanser og typiske anmerkninger 

✓ Regnes som avvik

✓ Regnes ikke som avvik

✓ Skal vurderes som avvik
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Avvik (4)
Anmerkning (1) som konstateres å falle utenfor en definert toleransegrense eller 

et kjent synsbilde (2). I det videre beskrevet som mangel.

Reklamasjonsbehandling (5)
Oppfølging i henhold til kontrakt, avtale eller lov i forhold til den konsekvens 

mangelen må antas å ha for produktets forutsatte funksjonalitet og bruk

Anmerkning (1)
Det kunden gjør til gjenstand for klage på hva han mener berettiger reklamasjons-

behandling (5)

Toleransegrenser og kjente synsbilder (2)
Referansegrunnlag i henhold til relevante og til enhver tid gjeldende NS og NS-EN 

samt kjente synsbilder ved sikt gjennom glass og refleksjon fra glassoverflater

KAPITTEL 2

Definisjoner og referanser for vurdering og bedømmelse av anmerkninger

Vurdering og bedømmelse (3)
Hvorvidt anmerkningen (1) faller innenfor eller utenfor definerte toleransegrenser og 

kjente synsbilder ved sikt gjennom glass og refleksjon fra glassoverflater.

Reklamasjon
En reklamasjon er en melding fra kjøper til selger om at han mener det foreligger et 

avvik.
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KAPITTEL 3  Mangel kan skyldes

Glass tåler mye, men ikke alt!

Mangel kan skyldes:

• Påført skade

• Klimatisk påkjenning

• Feil montering

• Feil bruk

• Prosjekteringsfeil

• Produksjonsfeil

Generelt:

Følg anvisninger fra leverandør eller Glass og Fasadeforeningen

• Riper som følge av mekanisk påvirkning /rengjøring. Glass har en hard overflate, men kan ripes og skades

av harde og skarpe gjenstander.

• Kantskade som følge av mekanisk belastning eller støt.

• Avrenning fra betong, impregnering og andre kjemikalier.

• Slipe- og sveisesprut.

• Feilaktig pakking på transportmiddel, transportutøvelse og mellomlagring.

Med klimatisk påkjenning menes at produktet utsettes for fukt, aggressiv atmosfære eller andre klimatiske

forhold som for eksempel effekter av luftrykk eller laster det ikke er beregnet for.

Med feil montering menes at produktet er montert på en måte som avviker fra anvisninger

Med feil bruk menes at produktet utsettes for belastninger og påkjenninger, eller blir benyttet i bruksområder det 

ikke er beregnet for.

Med prosjekteringsfeil menes at det er tatt mangelfulle hensyn til belastninger og påkjenninger glasset må 

forventes å bli utsatt for.

Med produksjonsfeil menes at det foreligger en mangel ved produktet som kan henføres til produksjon eller 

pakking
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KAPITTEL 4 Enkeltglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell A. Toleransegrenser for punkt i glassmassen,                                                                          

punkt i belegg og pin-holes i belegg, riper og fargeforskjeller.
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KAPITTEL 4 Enkeltglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell A. Toleransegrenser for punkt i glassmassen,                                                                          

punkt i belegg og pin-holes i belegg, riper og fargeforskjeller.

Tabell B. Tykkelses- og måltoleranser. Floatglass.
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KAPITTEL 4 Enkeltglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell A. Toleransegrenser for punkt i glassmassen,                                                                          

punkt i belegg og pin-holes i belegg, riper og fargeforskjeller.

Tabell B. Tykkelses- og måltoleranser. Floatglass.

Tabell C. Tykkelses- og måltoleranser. Laminert glass.
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KAPITTEL 4 Enkeltglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell A. Toleransegrenser for punkt i glassmassen,                                                                          

punkt i belegg og pin-holes i belegg, riper og fargeforskjeller.

Tabell B. Tykkelses- og måltoleranser. Floatglass.

Tabell C. Tykkelses- og måltoleranser. Laminert glass.

Tabell D. Toleranser for avvik i diagonaler. Laminert glass
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KAPITTEL 4 Enkeltglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell A. Toleransegrenser for punkt i glassmassen,                                                                          

punkt i belegg og pin-holes i belegg, riper og fargeforskjeller.

Tabell B. Tykkelses- og måltoleranser. Floatglass.

Tabell C. Tykkelses- og måltoleranser. Laminert glass.

Tabell D. Toleranser for avvik i diagonaler. Laminert glass

Tabell E. Maksimum tillatt forskyvning. Laminert glass.
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KAPITTEL 5 Isolerglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell F. Tykkelses- og måltoleranser. Isolerglass.
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KAPITTEL 5 Isolerglass

Tabeller med etablerte toleransegrenser:

Tabell F. Tykkelses- og måltoleranser. Isolerglass.

Andre henvisninger:

• Effekt av lufttrykk (defleksjon)

• Toleransegrenser for avstandslister

• Sidekanter på isolerglass 

• Innbyrdes avvik mellom avstandslister

• Butyl innenfor avstandslisten

• Tørrestoff fra avstandslister
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KAPITTEL 6 Kantbehandling. Hullboring. Innhakk og utsparinger.  

Beskrivelse av kantbehandlingskvaliteter
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KAPITTEL 6 Kantbehandling. Hullboring. Innhakk og utsparinger.  

Beskrivelse av kantbehandlingskvaliteter

Tabell G. Hulldiameter. Toleranser

Tabell H: Referanser for plassering av hull

Tabell I: Toleranse for hullposisjonering
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KAPITTEL 7 Termisk herding og varmeforsterking.

Krav til planhet

• Bøying over hele glassets flate

• Rullebølger forårsaket av konvensjonell horisontal herdeprosess

• Bølger forårsaket av luftpute prosess

• Lokal bøy forårsaket av vertikal herdeprosess

• Kantbøy forårsaket av horisontal herdeprosess

• Perimeterbøy forårsaket av luftputeprosess


