
MIROX 4GREEN EN MIROX MNGE 
Reinigingsgids voor spiegels van AGC 
voor huishoudelijke toepassingen

Spiegels kunnen op de volgende eenvoudige manieren worden gereinigd:

  In de meeste gevallen kunnen spiegels worden gereinigd met een ruime hoeveelheid schoon water of een glasreiniger* 
en een zachte spons of rubberen wisser. U kunt bij AGC de FIX-IN-reinigingsset voor eindgebruikers bestellen.  
In deze set vindt u onder meer een zachte spons en glasreiniger.

  Gebruik nooit aggressieve of bijtende reinigingsmiddelen zoals scheermesjes, staalwol of schuurmiddelen om 
vuil van spiegels te verwijderen.  

    Breng het reinigingsmiddel aan op de spons en niet op de spiegel. Zodra de spiegel is gereinigd, moet deze met water 
worden afgespoeld en moet het hele spiegeloppervlak met een zachte doek worden afgeveegd. Als u de spiegel 
reinigt, moet u er altijd voor zorgen dat de randen snel en volledig droog worden. Veel reinigingsmiddelen kunnen 
een “zwarte rand” veroorzaken bij te langdurig contact met de spiegelrand!

  Vermijd krachtig wrijven op de spiegel als u hardnekkige verontreinigingen van de spiegel wilt verwijderen. 
Probeer nooit verontreinigingen te verwijderen met een vuile doek. Een vuile doek kan namelijk krassen op het 
spiegeloppervlak veroorzaken.  

 Als er toch nog verontreinigingen achterblijven herhaal dan de hele reinigingsprocedure.

  Gebruik altijd standaard alcoholhoudende glasreinigingsmiddelen (u kunt bij AGC de FIX-IN-reinigingsset 
voor eindgebruikers bestellen) om de spiegels te reinigen.

  Gebruik nooit producten die waterstoffluoride, fluor, chloor of derivaten van ammoniak (zoals antikalkproducten) bevatten. 
Deze kunnen namelijk de spiegel aan de zijkant of achterkant beschadigen als ze daarmee in contact komen. Gebruik nooit 
zuurhoudende of alkalische producten. Deze kunnen een schurende werking op het glasoppervlak uitoefenen.

  Gebruik nooit reinigingsmiddelen met een pH-waarde lager dan 2 of hoger dan 12 aangezien deze corrosie veroorzaken 
wanneer ze in contact komen met de achterzijde van de spiegel.

* Volg de instructies van de fabrikant van de glasreiniger of het reinigingsmiddel.
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AGC heeft twee soorten reinigingssets

FIX-IN-reinigingsset voor installateurs
- Spons om de spiegel te reinigen 
- Siliconeverwijderaar om siliconeresten te verwijderen 
- Oppervlaktereiniger om de spiegel goed te reinigen met een spons

FIX-IN-reinigingsset voor eindgebruikers

- Glasreiniger
- Spons 

De reinigingssets zijn verkrijgbaar  
via www.agc-store.com 
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AGC GLASS EUROPE, EEN EUROPEES LEIDER IN VLAKGLAS
AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en 
de solar-industrie. Het is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld, met meer dan 100 locaties in heel Europa, van Spanje tot Rusland.
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SPIEGELS (MNGE, 4GREEN)

Soort verontreiniging
NA 6 UUR NA 24 UUR

Aanbevolen methode
Water 1. FIX-IN-glasreiniger 

2. Water Water 1. FIX-IN-glasreiniger 
2. Water

Vingerafdruk FIX-IN-glasreiniger 

Zeep 1. FIX-IN-glasreiniger 
2. Water

Tandpasta 1. FIX-IN-glasreiniger 
2. Water

Resten van silicone 
en lijm

Siliconeverwijderaar uit 
de FIX-IN-reinigings set 
voor installateurs

  Makkelijk     Minder makkelijk     Moeilijk

Aanbevolen methoden voor reiniging

VOOR REINIGING TE GEBRUIKEN MATERIALEN
MATERIALEN WAARVAN HET GEBRUIK VOOR REINIGINGS
DOELEINDEN MOET WORDEN VERMEDEN VANWEGE HET 

RISICO VAN KRASSEN OP OF AANTASTING VAN DE SPIEGEL

✔ Spons                              

✔ Water

✔ Zachte doek                             

✔ Alcohol

✔ Rubberen wisser     

✔ Glasreiniger             

✔ Neutraal reinigingsmiddel  

✘ Schuurspons (spons van melaminehars)

✘ Staalwol                           

✘ Metalen wisser

✘ Sterk zuur                            

✘ Looghoudend reinigingsmiddel

✘ Schurend reinigingsmiddel                     

✘ Waterafstotend reinigingsmiddel

✘ Brandspiritus

 


