
 

 
 

	
	
	

Rätt	glas	på	rätt	plats!?	
MTK´s	anvisningar	ger	svaret!	
 
MTK´s anvisningar är glasbranschens regler för hur olika glastyper ska användas och 
monteras. De är ett förtydligande av Boverkets Byggregler. Boverket hänvisar även till dessa 
liksom att Hus AMA föreskriver reglerna i sina anvisningar. 
 
MTKs anvisningar används av alla seriösa aktörer i byggbranschen och startades under 1960-
talet med anvisningarna för isolerrutor. Idag finns anvisningar för rätt användning och 
montage för 

- Isolerrutor 
- Godkända fogmaterial 
- Säkerhetsglas 
- Brandglas 
- Glas i tak 
- Skyddsglas 
- Ljuddämpande glas  

I anvisningarna finns även publikationer om tolkning av BBRs olika avsnitt om hälsa, miljö 
och säkerhet med förtydliganden om hur olika glasprodukter kan möta dess krav, 
kondensproblematik och glas i skolor, bostäder och publika lokaler. 
 
MTKs anvisningar uppdateras fortlöpande och utges i abonnemangsform i digitalt pdf-format. 
Till dessa finns även möjlighet till direkt rådgivning per telefon.  
 
MTKs anvisningar ges ut av Glascentrum som är en fristående organisation ägd av Svensk 
Planglasförening och Glasbranschföreningen. Anvisningarna är en syntes av de kunskaper och 
erfarenheter som glasbranschen besitter. Genom att anvisningar dessutom utarbetats 
tillsammans med myndigheter och testinstitut utgör de grunden för att glas i olika 
sammanhang ska uppfylla de krav på funktion och livslängd som anges i byggnormer eller 
andra kravregler. 
 
Teckna	abonnemang	
Genom ett samverkanavtal med KARF, erbjuds nu medlemmar i KARF att teckna 
abonnemang till ett mycket rabatterat pris, 950 kr/år. Önskar man fri rådgivning per telefon, 
upp till 30 minuter, är priset 1.100 kr per år. Ordinarie pris är 1.650 kr per år. 
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ABONNEMANG MTK – PÄRMEN 
 

MTK:s samtliga föreskrifter. Utskick vid revidering och nya utgåvor. 
 

Pris för medlemmar i KARF         950 SEK/år  
                           
 
Abonnemang inkl fri rådgivning per tfn, upp till 30 min.                1100 SEK  /år 
  
 
 
Företag Lev…………………………………………………………………… 
 
Kontaktman…………………………………………………………………… 
 
Ev märkning………………………………………………………………….. 
 
Gata/Box………………………………………………………………………. 
 
Postnr………………………………………………………………………….. 
 
Ort………………………………………………………………………………. 
 
Telefon…………………………………………………………………………  
 
Avvikande fakturaadress: 
 
Företag…………………………………………………………………………. 
 
Kontaktman…………………………………………………………………… 
 
Ev märkning………………………………………………………………….. 
 
Gata/Box………………………………………………………………………. 
 
Postnr………………………………………………………………………….. 
 
Ort……………………………………………………………………………….. 
 
Telefon…………………………………………………………………………. 
 
Abonnemangsvillkor: 
 
Uppsägning skall ske skriftligt tre månader före innevarande års utgång. Om inte, förnyas abonnemanget 
automatiskt ytterligare ett år. 
 
Betalningsvillkor: 
 
15 dagar netto. Administrationskostnad 50 SEK, moms och porto tillkommer. 
 
 SKICKA TILL 
hanne@glascentrum-mtk.se  Glascentrum i Växjö AB Fax: 0470 – 105 88
   Grusåsvägen 10 
   352 45 Växjö 

 

 


