Guardian Clarity™
Tükröződésmentes üveg építőipari alkalmazásokhoz

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Bevezetés
A Guardian Clarity™ üveg egy olyan, kiváló minőségű,
tükröződésmentes bevonattal ellátott termék, amely minimális
fényvisszaverődést és maximális fényáteresztést biztosít a
látható tartományban. A magnetron katódporlasztásos bevonat
tartósságát olyan kémiai és mechanikai jellemzők fémjelzik,
amelyek a bel- és kültéri alkalmazások széles körében alkalmassá
teszik az üveg használatát.
A nem megfelelő tisztítás azonban hátrányosan befolyásolhatja
a bevonat optikai tulajdonságait. Ezért kérjük, hogy a Guardian
Clarity üveget csak az alábbi útmutatóban foglaltak szerint tisztítsa.

Karbantartás és tisztítás
Érdemes a tisztítást végző személyeket megtanítani a Guardian
Clarity üvegen alkalmazandó megfelelő tisztítási és karbantartási
eljárások használatára.
A helytelenül végzett tisztítással hátrányosan befolyásolhatja
az üveg optikai tulajdonságait, és elveszítheti a termékre vállalt
jótállást.
Bár a környezeti feltételek változnak, tanácsos rendszeresen
megtisztítani az üveget, hogy megőrizze tükröződés-gátló
tulajdonságát. Ha a bevonat az ablak kültérre néző oldalán van,
tanácsos a Guardian Clarity üveget kéthetente megtisztítani.
Az ablaktisztító ruhát és a vizet célszerű gyakran cserélni, nehogy
szennyeződéseket és csíkokat hagyjanak a bevonatos felületen.
Célszerű az ablaktisztító ruhát bőséges mennyiségű tisztítószerrel
átitatni, és a bevonatos felületre csupán gyengéden rányomni.
A szárításhoz puha, szöszmentes ruhát használjon.
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Általános tisztítási útmutató
• Használjon gyenge, gyorsan száradó, ammónia és víz tartalmú háztartási üvegtisztító oldatot szóró
flakonnal. Az ammónia töménysége nem lehet nagyobb 1,5 súlyszázaléknál.
• Használjon szöszmentes papírkendőt, amely nem csiszolja a felületet, vagy olyan puha pamutkendőt,
amelyen nincsenek varrások, gombok, műanyag vagy fém elemek. Mikroszálas törlőkendők hosszú távon
történő használata nem javasolt.
• Nedvesítse meg előre az üveg felületét vízzel vagy ablaktisztító oldattal, hogy fellazítsa a rászáradt piszkot
és törmeléket, majd próbálja letörölni. Soha ne kaparja fémpengével vagy egyéb eszközzel!
• Soha ne használjon csiszoló hatású háztartási tisztítószereket, vagy cérium oxid-, hidro-fluorid- vagy
foszforsav tartalmú tisztítószereket.
• Soha ne próbálja eltávolítani az üvegről a törmeléket/piszkot kaparószerszám vagy borotvapenge, illetve
éles eszköz használatával, mert ezek összekarcolhatják a bevonatot vagy az üveget.
• Soha ne hagyja rászáradni a vizet vagy a tisztítószer maradványait az üvegre. A hosszú időn át rajta hagyott
savas vagy lúgos tisztítószer megrongálhatja a bevonatos felületet.
• Soha ne hagyja, hogy a ruhán, amellyel majd letörli a tisztító oldatot, csiszoló hatású részecskék maradjanak.
A Guardian Clarity felület szakszerű megtisztításához különleges üvegtisztító szer használata ajánlott.
Ha további információra van szüksége, írjon nekünk az information@guardian.com email címre.
A felületre nem szabad öntapadós reklámcímkéket ragasztani, vagy ráfesteni.

Fontos!
Mivel a Guardian Clarity üveg nagymértékben átlátszó, az olyan alkalmazásokban, ahol véletlenül
beleütközhetünk, megfelelő intézkedésekkel célszerű felhívni a figyelmet az üvegfelület jelenlétére.
Határozottan azt javasoljuk, hogy ezt a beépítési és karbantartási útmutatót adja tovább az Ön ügyfelének a
termékdokumentációval együtt.
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További információért kérjük, látogasson el a www.guardianglass.com weblapunkra,
vagy írjon nekünk az information@guardian.com email címre.

A jelen kiadványban szereplő termékeket a Guardian az általános értékesítési feltételeivel összhangban, és a
vonatkozó írásos garanciák figyelembevételével értékesíti. Azt, hogy az itt szereplő termékek alkalmasak-e arra
a célra, amelyre a vásárló meg kívánja vásárolni, illetve, hogy megfelelnek-e az érvényben lévő törvényeknek és
előírásoknak, a saját felelősségére maga a vásárló dönti el. Kérjük, forduljon a Guardian helyi képviseletéhez, ahol
beszerezheti a vonatkozó kezelési és feldolgozási útmutatókat, és a legfrissebb termékinformációkat.
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