Reinigingsgids voor
met zuur gematteerd
glas van AGC

in huishoudelijke
toepassingen

Matelux, Matelac en Matelac T
Om met zuur gematteerd glas te reinigen, moet u slechts rekening houden met een paar belangrijke regels:
	In de meeste gevallen kan met zuur gematteerd glas worden gewassen met veel schoon water en een zachte
spons of glasreiniger. AGC levert dit product in zijn FIX-IN reinigingskit voor eindgebruikers.
	Gebruik voor het reinigen van glas nooit bijtende schoonmaakmiddelen zoals scheermesjes, staalwol,
schuurmiddelen enz.
	
Reinig altijd het hele oppervlak van het met zuur gematteerde glas met water of glasreiniger, ook als maar
een klein deel van het glas vuil is. Haal nooit losse vlekken weg, want dat kan kringen op het glas maken!
	Na reiniging moet het glas worden afgespoeld met schoon water en volledig worden afgeveegd met een zachte
pluisvrije katoenen doek.
Indien toch nog wat vlekken overblijven, herhaalt u het hele proces.
	Gebruik voldoende water om te voorkomen dat het glasoppervlak gekrast of beschadigd raakt. Probeer nooit
onzuiverheden te verwijderen met een droge en/of vuile doek, want zo zou u die onzuiverheden juist kunnen
uitwrijven over het glas, wat tot krassen op het glasoppervlak kan leiden.
	Tijdens het reinigingsproces mag nooit overdreven druk worden uitgeoefend, want door teveel te wrijven
zou u het met zuur gematteerde oppervlak kunnen beschadigen.
	Zwaar vervuilde oppervlakken mogen worden afgewassen met een hogedrukreiniger, bij een watertemperatuur
van ten minste 30°C.
	Gebruik voor het schoonmaken van met zuur gematteerd glas altijd standaard glasreinigers die alcohol
bevatten (AGC biedt dit product in zijn FIX-IN reinigingskit voor eindgebruikers).
RHO

	Gebruik nooit producten die fluorwaterstofzuur of fluor-, chloor- of ammoniakderivaten bevatten, want die kunnen
het glasoppervlak beschadigen. Gebruik nooit zuur- of alkalinehoudende producten, want dat zijn sterk schurende
NH
producten die het glasoppervlak kunnen aantasten.
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Beste schoonmaakadviezen
REINIGING VAN MET ZUUR GEMATTEERD GLAS (MATELUX, MATELAC, MATELAC T)
NA 6 UUR
Bron van vlek

Water

NA 24 UUR

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Water

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Best practice

Bier

Water

Zwarte thee

Water

Koffie

Water

Cola

Water

Sap

Water

Melk

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Mosterd

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Olie

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Rode wijn

Water

Silicone- en lijmresten

FIX-IN reinigingskit
voor glaszetters

Zeep

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Tandenpasta

1. FIX-IN glasreiniger
2. Water

Heel makkelijk (eenvoudiger dan het oppervlak van floatglas)

Makkelijk (zelfde als een gewoon glasoppervlak)

Moeilijk

AGC biedt 2 soorten reinigingskits
FIX-IN reinigingskit voor glaszetters
- Glasspons
- Siliconeverwijderaar om siliconeresten te verwijderen
- Oppervlaktereiniger om het matte glas met behulp
van de spons naar behoren te reinigen

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, de grootste vlakglasproducent ter wereld. Zijn baseline “Glass Unlimited” weerspiegelt zijn eindeloze mogelijkheden:
innovatieve producten en processen, mogelijk dankzij aanhoudende research in geavanceerde glastechnologie, een marketingnetwerk op wereldschaal en locaties
in heel Europa, van Spanje tot Rusland. AGC Glass Europe heeft vertegenwoordiging over de hele wereld, deze adressen kunt u vinden op www.agc-yourglass.com.
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