
Mirox 4Green i Mirox MnGe 
instrukcja czyszczenia luster AGC 
w zastosowaniach domowych

Podczas czyszczenia luster wystarczy przestrzegać kilku ważnych zasad:

  W większości przypadków lustra można myć za pomocą dużej ilości czystej wody lub płynu do mycia szyb* 
oraz miękkiej gąbki bądź gumowej wycieraczki. Firma AGC przygotowała dla użytkowników końcowych specjalny 
zestaw do czyszczenia FIX-IN, zawierający miękką gąbkę oraz płyn do mycia szyb.

  Do czyszczenia luster nie należy używać inwazyjnych środków czyszczących takich jak żyletki, druciaki, materiały 
ścierne itp.  

    Płyn do mycia należy stosować na gąbkę, nie na lustro. Po oczyszczeniu powierzchnię lustra należy spłukać wodą, 
a następnie dokładnie wytrzeć miękką ściereczką. Po umyciu powierzchni lustra należy niezwłocznie dokładnie 
osuszyć krawędzie tafli. Wiele detergentów może powodować powstanie wady zwanej „czarną krawędzią”, jeżeli 
zostaną one pozostawione zbyt długo na krawędzi lustra!

  Usuwając z lustra twarde zabrudzenia, należy delikatnie dotykać jego powierzchni. Nie należy nigdy usuwać 
zanieczyszczeń za pomocą brudnej ściereczki, ponieważ wskutek pocierania na powierzchni lustra mogą pojawić się 
zarysowania.  

 Jeżeli zaplamienia nie znikną, wszystkie czynności należy powtórzyć. 

  Do czyszczenia luster należy zawsze używać standardowych płynów do mycia szyb zawierających alkohol 
(produkt ten jest zawarty w przygotowanym przez AGC zestawie do czyszczenia dla użytkowników końcowych FIX-IN). 

  Nie wolno stosować żadnych produktów zawierających kwas fluorowodorowy, fluor, chlor bądź pochodne amoniaku 
(takich jak specjalne produkty do usuwania kamienia), gdyż w kontakcie z bokiem lub tyłem lustra mogą one 
doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie wolno stosować produktów o odczynie silnie kwaśnym lub silnie zasadowym, 
gdyż mogą one powodować uszkodzenie powierzchni szkła.

  Nie wolno stosować detergentów o odczynie pH<2 lub pH>12, gdyż środki takie w kontakcie z tylną powierzchnią lustra 
mogą powodować korozję.

* Należy stosować się do zaleceń producenta płynu lub detergentu do mycia szyb.
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AGC oferuje 2 rodzaje zestawów do czyszczenia

Zestaw do czyszczenia dla monterów FIX-IN
- Gąbka do mycia lustra 
-   Środek do usuwania pozostałości silikonu 
-  Środek do mycia - do dokładnego czyszczenia powierzchni  

lustra gąbką
 

Zestaw do czyszczenia dla użytkowników  
końcowych FIX-IN
- Płyn do mycia szyb
- Gąbka 

Zestawy do czyszczenia można kupić  
na stronie www.agc-store.com  
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CZYSZCZENIE LUSTER (MNGE, 4GREEN)

Rodzaje zabrudzeń

PO 6 H PO 24 H

Najlepszy środek
Woda

1.  Płyn do mycia szyb 
FIX-IN 

2. Woda
Woda

1.  Płyn do mycia szyb 
FIX-IN 

2. Woda

Ślady palców Płyn do mycia szyb FIX-IN 

Mydło
1. Płyn do mycia szyb FIX-IN 
2. Woda

Pasta do zębów
1. Płyn do mycia szyb FIX-IN 
2. Woda

Resztki silikonu i kleju
Środek do usuwania 
silikonu, zawarty w zestawie 
do czyszczenia dla monterów 
FIX-IN

  Łatwo      Trudniej     Trudno

najlepsze wskazówki dotyczące czyszczenia

 MATERIAŁY NADAJĄCE SIĘ DO CZYSZCZENIA
MATERIAŁY, KTÓRYCH NIE NALEŻY STOSOWAĆ 

DO CZYSZCZENIA, PONIEWAŻ MOGĄ POWODOWAĆ 
ZARYSOWANIA LUB USZKODZENIA LUSTRA

✔ Gąbka                              

✔ Woda

✔ Miękka ściereczka                                                                                     

✔ Alkohol

✔ Gumowa ściągaczka do szyb          

✔ Płyn do mycia szyb                                      

✔ Detergent o obojętnym odczynie 

✘ Gąbki o właściwościach ściernych (wykonane z żywicy melaminowej)

✘ Druciak                           

✘ Metalowa wycieraczka do szyb                            

✘ Silne kwasy                            

✘ Detergenty o odczynie zasadowym                     

✘ Detergenty o właściwościach ściernych                     

✘ Detergenty o właściwościach hydrofobowych

✘ Denaturat

AGC GlAss EuROPE, EuROPEjskI lIdER w bRANży sZkłA PłAskIEGO

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve w Belgii zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła płaskiego 
wykorzystywanego w branży budowlanej (szklenie zewnętrzne oraz szkło dekoracyjne do wnętrz), samochodowej oraz w sektorze energetyki 
słonecznej. Jest to europejski oddział AGC, wiodącego na świecie producenta szkła płaskiego. Ma ponad 100 placówek w całej Europie, od 
Hiszpanii po Rosję. AGC Glass Europe ma przedstawicieli na całym świecie – więcej kontaktów na stronie www.agc-yourglass.com.
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