Reinigingsgids
voor antireflecterend
glas van AGC

in toepassingen
voor eindgebruikers

Planibel Clearsight
Bij het reinigen van antireflecterend glas dient u enkele belangrijke regels te volgen:
	
Antireflecterend glas – ongeacht of het binnen dan wel buiten geplaatst is – kunt u reinigen met een flinke hoeveelheid
water of glasreiniger* en een zachte spons of een rubberen wisser. In de FIX-IN Reinigingskit voor eindgebruikers
die AGC aanbiedt, vindt u een zachte spons en een glasreiniger. Gebruikt u een rubberen wisser, zorg er dan voor dat
u de coating van het glas niet beschadigt met de metalen handgreep.
	Gebruik voor het reinigen van het glas nooit bijtende schoonmaakmiddelen zoals scheermesjes, staalwol,
schuurmiddelen, enz.
	Na het reinigen moet het glas met schoon water worden afgespoeld en vervolgens met een zachte doek helemaal
worden afgeveegd. Wil u vaste deeltjes van het glasoppervlak vegen, ga dan slechts zachtjes over het glas. Probeer
nooit om onzuiverheden met een vuile doek te verwijderen, aangezien er krassen op het glasoppervlak kunnen
komen doordat u de onzuiverheden over het glasoppervlak open wrijft.
Blijven er toch nog vlekken zichtbaar, herhaal dan het proces.

	

	Zwaar vervuilde oppervlakken mogen worden gewassen met behulp van een hogedrukreiniger bij een
watertemperatuur van ten minste 30°C.
	Gebruik altijd een standaardglasreiniger met alcohol om antireflecterend glas te reinigen (AGC levert dit product
in zijn FIX-IN Reinigingskit voor eindgebruikers).
RHO

	Gebruik nooit producten die fluorwaterstofzuur of derivaten van fluor, chloor, gedenatureerde alcohol of ammoniak
bevatten. Zij kunnen het glasoppervlak beschadigen. Gebruik nooit zuur- of alkalihoudende producten want door hun
NH
schurende werking kunnen zij het glasoppervlak aantasten.
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*Volg de instructies van de fabrikant van de glasreiniger of het wasmiddel.

TE GEBRUIKEN SCHOONMAAKMIDDELEN

✔ Spons
✔ Water
✔ Zachte doek
✔ Alcohol
✔ Rubberen wisser
✔ Glasreiniger
✔ Neutraal wasmiddel

TE VERMIJDEN SCHOONMAAKMIDDELEN DIE KRASSEN KUNNEN
MAKEN OF DE COATING KUNNEN AANTASTEN

✘ Schuurspons
✘ Staalwol
✘ Metalen wisser
✘ Sterk zuur
✘ Alkalihoudend wasmiddel
✘ Schuurmiddel
✘ Waterafstotend wasmiddel
✘ Gedenatureerde alcohol
✘ Schrobdoek
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Beste middel voor het reinigen
REINIGING VAN ANTIREFLECTEREND GLAS PLANIBEL CLEARSIGHT
NA 6 UUR
Bron van vlek

Water

NA 24 UUR

1. FIX-IN Glasreiniger
2. Water

Water

1. FIX-IN Glasreiniger
2. Water

Beste middel

Stof - verontreiniging

1. FIX-IN Glasreiniger
2. Water

Vingerafdrukken

FIX-IN Glasreiniger

Regenvlekken

1. FIX-IN Glasreiniger
2. Water
Oppervlaktereiniger
van FIX-IN Reinigingskit
voor glaszetters
Siliconeverwijderaar
van FIX-IN Reinigingskit
voor glaszetters
Siliconeverwijderaar
van FIX-IN Reinigingskit
voor glaszetters

Verfspray

Silicone- en lijmresten

Glaslijm (nog vloeibaar)

Onmogelijk te
verwijderen

Glaslijm (hard)
Zeer makkelijk

Makkelijk (iets moeilijker dan float)

Moeilijk

Onmogelijk

AGC biedt 2 soorten reinigingskits aan
FIX-IN Reinigingskit voor glaszetters
- Spons om het glas te reinigen
- Siliconeverwijderaar om siliconeresten te verwijderen
- Oppervlaktereiniger om het antireflecterend glas
Planibel Clearsight goed schoon te maken met de spons

FIX-IN Reinigingskit voor eindgebruikers

U kunt de Reinigingskits kopen op
www.agc-store.com

AGC GLASS EUROPE, LEIDER IN VLAKGLAS
AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC, ’s werelds grootste producent van vlakglas. Glass Unlimited geeft aan wat AGC belangrijk vindt de :
een sterk innovatievermogen op het vlak van geavanceerde glastechnologieën, een wereldwijd distributienetwerk en een industriële aanwezigheid
van Spanje tot Rusland. AGC Glass Europe is wereldwijd vertegenwoordigd. – Zie www.agc-yourglass.com voor de contactgegevens.
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- Glasreiniger
- Spons

