Guardian Clarity™
Architektoniczne zastosowania szyb antyrefleksyjnych

ZALECENIA W ZAKRESIE
CZYSZCZENIA

Wprowadzenie
Szkło Guardian Clarity™ jest wysokiej jakości antyrefleksyjnym
powlekanym wyrobem szklanym (powlekanym jedno- i dwustronnie),
zapewniającym minimalne odbicie i maksymalną przepuszczalność w
zakresie światła widzialnego. Odporność chemiczna i mechaniczna
powłoki czyni ją odpowiednią do wielu zastosowań wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Jednakże nieodpowiednie czyszczenie może
mieć negatywny wpływ na właściwości optyczne takich powłok i
może skutkować unieważnieniem gwarancji producenta. Należy
przestrzegać poniższych zaleceń przy czyszczeniu antyrefleksyjnego
szkła powlekanego Guardian Clarity.

Konserwacja i czyszczenie
Zaleca się przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za właściwe
procedury czyszczenia i konserwacji szkła Guardian Clarity.
Nieprawidłowe czyszczenie może mieć negatywny wpływ na
właściwości optyczne i może spowodować utratę gwarancji.
Chociaż warunki środowiskowe są zmienne, zaleca się regularne
czyszczenie szkła dla zachowania właściwości antyrefleksyjnych. Gdy
powłoka jest narażona jest na działanie czynników zewnętrznych
zaleca się czyszczenie szyb Guardian Clarity co dwa tygodnie.
Szmatki używane do mycia oraz woda powinny być często zmieniane
dla uniknięcia zabrudzenia i smug na powierzchni powlekanej.
Stronę powlekaną myj delikatnie szmatką z dużą ilością środka
czyszczącego. (Sprawdź listę zalecanych środków czyszczących.)
Wytrzyj do sucha miękką szmatką niepozostawiającą kłaczków.
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Ogólne zalecenia w zakresie czyszczenia
• Używaj delikatnych szybkoschnących środków do mycia szkła, zawierających amoniak i wodę. Zawartość
amoniaku nie może przekraczać 1,5%.
• Używaj miękkich papierowych ręczników niepozostawiających niczego na powierzchni szkła lub miękkiej
bawełnianej ściereczki bez szwów, guzików ani żadnych elementów plastikowych i metalowych. Nie zaleca się
używania przez dłuższy czas ściereczek z mikrowłókniny.
• Przed przystąpieniem do ścierania należy zwilżyć powierzchnię szkła wodą lub roztworem czyszczącym, tak by
zmiękczyć zaschnięty brud. Nie należy używać metalowych ostrzy czy narzędzi.
• Nigdy nie stosować ściernych detergentów przeznaczonych do gospodarstw domowych ani środków
czyszczących zawierających tlenek ceru, kwas fluorowodorowy lub kwas fosforowy.
• Nie wolno usuwać resztek / brudu z powierzchni szkła za pomocą skrobaczki, żyletki ani żadnego innego
ostrego narzędzia mogącego zarysować powłokę lub szkło.
• Nie wolno zostawiać śladów wody ani środka czyszczącego do wyschnięcia na powierzchni szkła. Długotrwałe
narażenie na działanie kwasowych lub zasadowych środków myjących może uszkodzić powłokę.
• Nie wolno zbierać żadnych szorstkich drobin brudu z powierzchni szkła przyciskając je do szkła za pomocą
ściereczki podczas ścierania środka myjącego.
Istnieje możliwość uzyskania informacji o zalecanych środkach do profesjonalnego czyszczenia powierzchni szyb
Guardian Clarity.
Więcej informacji pod adresem information@guardian.com
Nie dopuszcza się do stosowania żadnych naklejek reklamowych ani farb na powierzchni.

Uwaga:
Z uwagi na wysoką przejrzystość szkła Clarity, należy powziąć odpowiednie kroki dla zaznaczenia
obecności szkła w miejscach, w których może dochodzić do przypadkowych kolizji.

Zalecamy dołączenie powyższych wskazówek dotyczących montażu i konserwacji do dokumentacji produktu.
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Prosimy o przesłanie podpisanej strony pocztą elektroniczną na adres: information@guardian.com

Sprzedaż produktów ujętych w niniejszej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy Guardian
i wszelkim pisemnym gwarancjom ich dotyczącym. Obowiązkiem nabywcy jest upewnienie się, że produkty
nadają się do planowanego przeznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu uzyskania aktualnych
instrukcji użytkowania i obsługi oraz aktualnych informacji o produktach należy kontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Guardian.
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