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Luxclear Protect

Pokyny pro manipulaci
✔  Hotové tabule skla v přepravním boxu oddělujte neutrálním práškem, nelepicím korkem nebo neutrálním neabrazivním papírem. 

✔ Dbejte, aby při dopravě na místo určení nedošlo k poškození povlaku skla.

✘ Zabraňte skladování skla venku nebo v agresivním prostředí.

✔ Zhotovené tabule skla přepravujte v přepravních boxech nebo obdobných ochranných obalech.

✔   Vzhledem k tomu, že povlak Luxclear Protect není vodivý a nemůže být zjištěn tradičními způsoby, 

je třeba skla opatřit nálepkami na straně bez povlaku.  Zpracovatelé si mohou zakoupit nálepky 

Luxclear Protect na www.agc-store.com. 

✔     Další metodou pro zjištění strany s povlakem je použití detektoru povlaku AGC, který je k dispozici 

v internetovém obchodě AGC www.agc-store.com.

✔  Při rozbalování postupujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání skla pomocí použitých nástrojů, obalových materiálů nebo dalších 

tabulí skla v balení.

Montážní pokyny
✔ Sklo Luxclear Protect instalujte stranou s povlakem směrem dovnitř sprchového koutu (zástěny).

✔ Všechna skla co nejdříve po montáži zbavte stop po lepidle a prachu.

Při manipulaci a montáži vždy používejte čisté rukavice. Vyvarujte se nečistot, kterých by nebylo možné se zbavit pomocí 
doporučených čistících prostředků. Veškeré nečistoty, s nimiž přijde sklo do styku při manipulaci a montáži, je nutno okamžitě 
odstranit podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.



Návod na čištění
Při čištění antikorozních sprchových skel se stačí řídit několika důležitými pravidly:

Sklo Luxclear Protect lze umýt pomocí většího množství čisté vody nebo čističe skel* a měkké houby nebo pryžové 
stěrky. Společnost AGC tento přípravek dodává pod názvem FIX-IN sada na finální čištění. Při použití pryžové stěrky 
dbejte na to, aby se povlak skla nepoškodil kovovou násadou. 

K čištění skla nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako žiletky, drátěnky, čistící písek atd.

Pokud některé skvrny nezmizí, postup opakujte.

Po vyčištění sklo otřete měkkým hadříkem. Při odstraňování pevných částic dbejte na to, abyste se skla dotýkali pouze 
zlehka. Nečistoty se nikdy nepokoušejte odstraňovat špinavou tkaninou, protože by třením nečistot o povrch skla mohlo 
dojít k poškození povlaku. 

K čištění antikorozních skel vždy používejte standardní čistící prostředky na sklo s obsahem alkoholu (společnost 
AGC tento přípravek dodává pod názvem FIX-IN sada na finální čištění).

Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, deriváty fluoru, chlóru nebo čpavku, protože mohou 
poškodit povrch skla. Nikdy také nepoužívejte kyselé a zásadité přípravky, jelikož mohou povrch skla odřít. 

* Dodržujte pokyny výrobce čističe skel nebo saponátů. 

DOPORUČOVANÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
PROSTŘEDKY, JIMŽ JE TŘEBA SE PŘI ČIŠTĚNÍ VYHNOUT, NEBOŤ 

MOHOU ZPŮSOBIT POŠKRÁBÁNÍ ČI POŠKOZENÍ POVLAKU SKLA

✔ Měkká houba nebo speciální houba doporučovaná AGC      ✘ Abrazivní houba 

✔ Voda ✘ Drátěnka

✔ Měkká tkanina ✘ Kovová stěrka

✔ Alkohol ✘ Silná kyselina               

✔ Pryžová stěrka ✘ Zásaditý čistící prostředek

✔ Čistící prostředek na sklo ✘ Abrazivní čistící prostředek           

✔ Neutrální saponát ✘ Čistící prostředek odpuzující vodu

✘ Denaturovaný líh
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ČIŠTĚNÍ ANTIKOROZNÍHO SKLA LUXCLEAR PROTECT 

Příčina skvrny
DO 24 HOD PO 1 MĚSÍCI

Nejlepší postup
Voda 1. Čistič skel FIX-IN

2. Voda Voda 1. Čistič skel FIX-IN
2. Voda

Otisky prstů Čistič skel FIX-IN 

Kapky vody-(mokré) _ _
Čistič skel FIX-IN 
Mikrovlákno 

Vodní kámen _ _ Speciální odstraňovač 
vodního kamene

Zbytky silikonu  
a lepidla (nezaschlé) _ _

Odstraňovač silikonu ze
sady FIX-IN na čištění
pro instalační firmy

Zbytky silikonu 
a lepidla (zaschlé) _ _

Odstraňovač silikonu ze
sady FIX-IN na čištění
pro instalační firmy

  Velmi snadné (snazší než čištění povrchu skla float)     Snadné (obdobné jako čištění povrchu běžného skla)     Obtížné

Nejlepší postupy čištění

AGC GLASS EUROPE, LÍDR V OBORU PLOCHÉHO SKLA

AGC Glass Europe je evropskou pobočkou společnosti AGC, největšího světového výrobce plochého skla. Základní motto společnosti, „Glass 
Unlimited“, odráží její hlavní přednosti: inovační sílu v oblasti vyspělých sklářských technologií, celosvětovou prodejní síť a průmyslové za-
stoupení od Španělska po Rusko. AGC Glass Europe má zástupce po celém světě – další adresy naleznete na adrese www.agc-yourglass.com.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group – Tel.: +420 417 501 111 – E-mail: czech@eu.agc.com

Společnost AGC nabízí 2 typy čistících sad

FIX-IN sada na čištění pro instalační firmy
- Houba k čištění skla
- Odstraňovač silikonu pro odstranění zbytků silikonu 
-  Čistič povrchu pro čištění antikorozního skla Luxclear Protect pomocí 

houby 

FIX-IN sada na finální čištění

- Čistič skla
- Houba k čištění skla

Čistící sady můžete zakoupit na 
www.agc-store.com


