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Pilkington OptiShower™ er et glass som er ypperlig å benytte i dusj
og baderom. Takket være det usynlige pyrolytiske belegget opprettholder glassoverflaten sin glans og forenkler rengjøringen. Belegget
forsegler glassoverflatens ujevnheter permanent og beskytter glasset
mot korrosjon. Derfor er Pilkington OptiShower™ perfekt å benytte
i miljøer med høy luftfuktighet, da produktet beholder sitt klare og
gjennomsiktige utseende.

Første rengjøring etter montering
Etter at glasset er montert bør det spyles med vann slik at støv og
merker blir borte. Eventuelle klistrelapper på glassets overflate bør
fjernes forsiktig og så snart som mulig. Ikke benytt skarpe gjenstander
til dette.

Vennligst noter: Benytt aldri stålull eller barberblad for å fjerne
flekker, akkurat som for hvilket som helst glass. Vanskelige flekker skal
fjernes med vanlig glassrengjøringmiddel eller alkohol. (isopropanol).
Etter den føærste rengjøringen skal glasset tørkes tørt med en
mikrofiberklut eller med en gummiert vindus nal.

Vaskeredskap
Det skal benyttes enten rene filler eller ikkeslipende svamper for
rengjøring. Gummibelag vindsus-nal kan benyttes, men pass på at
glasset ikke kommer i kontakt med annet enn gummien.

Rengjøringsmiddel
Generellt er alkohol eller ammoniakkbaserte rengjøringmidler å
anbefale for rengjøring av Pilkington OptiShower™. Svakt ”sure”
rengjøringsmidler kan også benyttes.

Anbefalt rengjøring

Benyttelse

Daglig
benyttelse

Normal
rengjøring
Extra rengjøring
Vanskelige
flekker

Vannkvalitet
Mykt vann

Hardt vann

Skyll nøye med rent
vann og tørk av med en
myk klut eller gummiert
vindusnal

Skyll nøye med rent
vann og tørk av med en
myk klut eller gummiert
vindusnal

ph-nøytralt rengjørings- 50/50 løsning av vann og
middel eller 50/50 løsning eddik eller 80/20 løsning
av vann og sitronsyre.
av vann og eddik
Ammoniakkbasert
rengjøringsmiddel

Eddikbasert
rengjøringsmiddel
Veldig mildt slipende
rengjøringsmiddel

Forhåndsregler
Glasset bør beskyttes dersom det utføres bygge arbeide/renoverings
arbeide i umiddelbar nærhet. Sveisegnister eller andre former for
gnister kan skade glasset. Farge, lim eller murpuss en vanskelig å ta
bort på dette glasset, akkurat som på alt annet glass.

Denne publikasjonen gir kun en generell beskrivelse av produktene. Mer detaljert
informasjon kan fåes fra din lokale leverandør av Pilkington glass. Det er brukerens
ansvar å sørge for at produktene brukes på riktig måte og i overensstemmelse med alle
relevante lover, regler, forskrifter, standarder og andre krav. Så langt gjeldende lover
tillater, fraskriver Nippon Sheet Glass Co. Ltd og dets underliggende selskaper seg alt
ansvar for feil eller mangler som følge av denne publikasjonen, og for alle konsekvenser
som kan oppstå ved at man forholder seg til den. Pilkington og “OptiShower” er
varemerker som eies av Nippon Sheet Glass Co. Ltd, eller datterselskaper.
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