
Clearsight
Při čištění antireflexních skel stačí dodržovat několik důležitých pravidel:  

U interiérových i exteriérových instalací lze antireflexní sklo umýt pomocí většího množství čisté vody nebo čističe 
skel* a měkké houby nebo pryžové stěrky. Společnost AGC měkkou houbu a čisticí 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 čisticí materiály jako žiletky, drátěnky, čisticí písek atd.  

Po očištění je třeba sklo opláchnout čistou vodou a celý povrch utřít měkkou bavlněnou utěrkou. Při otírání 
jakýchkoliv pevných materiálů na sklo nijak netlačte. Nikdy se nepokoušejte nečistoty odstranit pomocí špinavé 
utěrky, jelikož roztíráním nečistot po skle můžete způsobit jeho poškrábání. 

Pokud některé skvrny nezmizí, postup opakujte.

Silně znečištěné plochy lze také omývat pomocí vysokotlakého čističe při teplotě vody nejméně 30 °C.   

RHO

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

NH3

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

*Dodržujte pokyny výrobce čističe skel nebo saponátu.  

MATERIÁLY DOPORUČENÉ K ČIŠTĚNÍ
MATERIÁLY, JIMŽ JE TŘEBA SE PŘI ČIŠTĚNÍ VYHNOUT, NEBOŤ 

MOHOU ZPŮSOBIT ŠKRÁBANCE ČI POŠKOZENÍ POVLAKU SKLA

✔ Houba ✘ Abrazivní houba 

✔ Voda ✘ Drátěnka 

✔ Měkká utěrka ✘ Kovová stěrka

✔ Líh ✘ Silná kyselina  

✔ Pryžová stěrka ✘ Zásaditý čisticí prostředek

✔ Čistič skel ✘ Abrazivní čisticí prostředek

✔ Neutrální saponát ✘ Čisticí prostředek odpuzující vodu

✘ Denaturovaný líh 

✘ Abrazivní hadřík

Clearsight 
Návod na čištění antireflexních skel agC   
pro koncové uživatele
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ČIŠTĚNÍ ANTIREFLEXNÍCH SKEL CLEARSIGHT

Příčina skvrny
PO 6 HOD. PO 24 HOD.

Nejlepší postup
Voda 1. Čistič skel FIX-IN 

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

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

Otisky prstů Čistič skel FIX-IN 

Skvrny od deště 1. Čistič skel FIX-IN  
2. Voda

Postříkání barvou
Čistič povrchu ze sady 
FIX-IN na čištění pro 
instalační firmy

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

UV lepidlo (nezaschlé)
Odstraňovač silikonu ze 
sady FIX-IN na čištění 
pro instalační firmy

UV lepidlo (zaschlé) Nelze odstranit

 Velmi snadné     Snadné (mírně obtížnější než čištění plaveného skla)     Obtížné     Nemožné

Nejlepší postupy čištění

Společnost AGC nabízí 2 typy čisticích sad

FIX-IN sada na čištění pro instalační firmy
- Houba k čištění skla
- Odstraňovač silikonu k odstranění zbytků silikonu
-  Čistič povrchu k důkladnému vyčištění  

antireflexního skla Clearsight pomocí houby  
 

FIX-IN sada na finální čištění

- Čistič skla
- Houba k čištění skla 

FIX-IN čisticí sady můžete zakoupit  
na www.agc-store.com 

AGC GLASS EUROPE, LÍDR V OBORU PLOCHÉHO SKLA

Společnost AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-la-Neuve vyvíjí, vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví  
(exteriérová a interiérová skla), automobilový průmysl a aplikace pro solární panely. Je evropskou pobočkou společnosti AGC, předního  
světového výrobce plochého skla. Má přes 100 výrobních a zpracovatelských závodů po celé Evropě, od Španělska po Rusko.  
Společnost AGC Glass Europe má zastoupení po celém světě – další adresy viz www.agc-yourglass.com.
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