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Pilkington OptiShower™ er et glas, der er egnet til brug i brusebad
og badeværelses miljøer. Takket være den usynlige pyrolytiske
belægning opnås en glasoverflade der kræver en lille mængde arbejde
for at holde ren. Belægningen forsegler glasoverfladen med dets
mikrouregelmæssigheder permanent og beskytter glasset mod kemisk
angreb og korrosion. Dette gør Pilkington OptiShower™ ideelt til
omgivelser med høj luftfugtighed, da produktet bevarer dets klare og
genemmsigtige udseende gennem hele levetiden. Glasset rengøres let
efter lang tid, som når det var nyt.

Første rengøring efter montage
Efter at glasset er installeret, skylles det med blødt vand for at fjerne
støv og snavs. Eventuelle klæbende pletter på glasoverfladen fjernes
forsigtigt med hånden så hurtigt som muligt.

ADVARSEL: Brug af ståluld og barberblad skal undgås – ligesom
for alle andre glas – fordi glasoverfladen og belægningen kan blive
beskadiget. Hårde pletter kan fjernes med regelmæssige glasrensere
eller isopropylalkohol. Efter den første rengøring skal glasset gnides
tørt med en microfiberdug eller tørres med en blød vindueskraber.

Rengøringsudstyr
Kun bløde og rene klude eller ikke-slibende svampe skal anvendes
til rengøring. Brug af en vindueskraber anbefales, men sørg for,
at gummiet er rent og ubeskadiget.

Rengøringsmidler
Generelt er alkohol- eller ammoniakbaserede rengøringsmidler fuldt
ud tilstrækkelige til rengøring af Pilkington OptiShower™. Selv lidt
sure renøringsmidler kan anvendes.

Anbefalet rengøring med hensyn til vandhårdhed

Brug

Vandkvalitet
Blødt vand

Hårdt vand

Skyl med rent vand og tør
med en klud eller
vindueskraber

Skyl grundigt med rent
vand og tør med en
klud eller vindueskraber

Normal rengøring

ph-neutralt
rengøringsmiddel
eller 50/50 opløsning
af vand og eddike

50/50 opløsning
af vand og eddike eller
80/20 opløsning
af vand og citronsyre

Ekstra rengøring

Ammoniakbaseret
rengøringsmiddel

Eddikebaseret
rengøringsmiddel

Daglig brug

Hårde pletter

Meget mildt
slibemiddel

Forholsregler
Glasset skal afdækkes, hvis der udføres renoveringsarbejde
i nærheden. Svejsegnister eller andre gnister kan beskadige glasset.
Farve, lim eller mørtel er svært at fjerne, ligesom på ethvert glas.

Denne publikation giver kun en generel beskrivelse af produktet. Du kan få yderligere
information fra din Pilkington Building Products-forhandler. Brugerne er selv ansvarlige
for at påse at brugen af produktet egner sig for en specifik applikation og at praktisk
brug er i overensstemmelse med al relevant lovgivning, standarder, praksis og andre
krav. Nippon Sheet Glass Co. Ltd. og deres datterselskaber fraskriver sig, i den videste
udstrækning tilladt ved lov, ansvar for fejl eller udeladelser fra denne publikation og for
alle konsekvenser deraf. Pilkington og “OptiShower” er beskyttede varemærker ejet af
Nippon Glass Co. Ltd, eller datterselskaber heraf.
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