Guardian Clarity™
Tükröződésmentes üveg építőipari alkalmazásokhoz

BEÉPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI
ÚTMUTATÓ

Beveze té s
A Guardian Clarity™ egy kiváló minőségű tükröződésmentes bevonatos üveg, amely a fény látható tartományában
elenyésző mértékű fényvisszaverődést és maximális fényáteresztést nyújt.
A csúcstechnológiával készült bevonat olyan vegyi és mechanikai ellenállóképességgel rendelkezik, amely alkalmassá teszi
széleskörű kültéri és beltéri felhasználásokra. A termék megfelel az EN 1096-4 szabvány által leírt A osztályú besorolásnak,
amely szerint építészeti alkalmazásban a bevonat kifelé fordítva kitehető a külső környezet hatásainak. A Guardian ezen
felül a fenti szabvány követelményeit meghaladó belső tesztekkel ellenőrzi a termék vegyi és mechanikai ellenállóságát.
Kérjük, a Guardian Clarity tükröződésmentes bevonatos üveg tisztításakor kövesse az alábbi útmutatóban leírtakat. Az
ajánlott beépítési helyzetekről, alkalmazásokról tájékozódjon a termékismertetőből vagy kérdezze a Guardian műszaki
tanácsadói központját.

A f e l d o l g ozo t t ü ve g s z á l l í t á s a
Amennyiben a Guardian Clarity üveget úgy szállítják, hogy a bevonat fedetlen marad, lehetőleg rekeszes állványrendszert
kell használni, amely megakadályozza, hogy az üveg másik üveggel érintkezzen. A Guardian Clarity üveg egyes osztott
tábláit egymásra lehet rakni, azonban ügyelni kell arra, hogy az egyes osztások egymás közé kerüljenek, hogy minimálisra
csökkenjen a bevont és bevonatlan felületek összedörzsölődésének lehetősége.
A szállítás során biztosítani kell, hogy az esetleges szennyezőanyagok, vagy külső elemek (eső, piszok, kavicshordalék stb.)
ne rongálhassák meg a bevonatot. Ezért határozottan javasolt az üveget zárt szállítójárműben szállítani.
Amennyiben a Guardian Clarity szennyezőanyagokkal vagy külső elemekkel érintkezett, víz vagy a jelen dokumentumban
felsorolt tisztítószerek valamelyikének segítségével azonnal távolítsa el a piszkot és törmeléket a bevont felületről.

Be é p í té s
Az osztott táblák mozgatásakor lehetőleg kerülni kell, hogy az üveg üveggel érintkezzen. Ha mozgatáskor és a beépítés
során szívókorongokkal fogja meg a táblákat, biztosítania kell, hogy a korongok tiszták és kenőanyag mentesek legyenek,
illetve megfelelő textil védőborítás takarja őket.
A Guardian Clarity felületének látható része szilikon alapú tömítőanyagokkal sem érintkezhet. Amennyiben ez mégis
elkerülhetetlen, célszerű hígított acetonnal eltávolítani a tömítőanyagot a felületről.
A bevont felületen ne használjon éles vagy kemény szerszámokat, mert megrongálhatják a bevonatot.
Emellett kerülni kell a bevont felület kemény tárgyakkal, mint például üvegszilánkokkal, üvegszélekkel, fémdarabokkal,
súroló hatású részecskékkel stb. történő érintkezését is.
Az egyes üvegtáblák közé mindig tegyen választóanyagot, például ragasztómentes parafa lapkákat vagy savmentes papírt
(utóbbi esetben tudakolja meg szállítójától a savtartalmat).
Amennyiben az üvegtáblákat a még folyamataban lévő építkezés során építi be, akkor ezt követően megfelelően védje az
üvegfelületet az esetleges ütésektől és rongálódásoktól.
Mint bármilyen más, kültér felé fordított üveget (legyen az bevonatos vagy bevonat nélküli Float), a Guardian Clarity-t is
megrongálhatja a homlokzatról lefutó esővíz, például földszinti alkalmazás esetén. A különböző építőanyagokból kioldott
lúgok által okozott visszafordíthatatlan foltosodás elkerülése végett megfelelő esővízelvezető rendszert kell betervezni és
beépíteni.
A bevont felületre nem szabad öntapadós reklámcímkéket ragasztani, vagy ráfesteni. Ez érvényteleníti a termékre vállalt
jótállást. Ragasztóval kombinált öntapadós fóliák használatát sem ajánljuk, mivel azok a közvetlen napsugárzás hatására
bizonyos vegyszereket bocsáthatnak ki magukból. Bármilyen védőfólia felvitele előtt célszerű kompatibilitási próbákat
végezni. Ajánlatos ragasztóanyag nélküli, elektrosztatikus címkék használata, melyek semmilyen ragasztót vagy nyomot
nem hagynak hátra.
További információért forduljon a Guardian Műszaki Tanácsadó Központjához.
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Fontos!
Mivel a Clarity üveg nagymértékben átlátszó, az olyan alkalmazásokban, ahol véletlenül beleütközhetünk,
megfelelőintézkedésekkel célszerű felhívni a figyelmet az üvegfelület jelenlétére. Az eltávolítható ragasztóval bevont
öntapadó címkéket csak a kompatibilitási vizsgálatok elvégzése után célszerű felragasztani, hogy a bevonat biztosan
ne rongálódjon. A Guardian nem felelős az ilyen jellegű vizsgálatok elvégzéséért, illetve ennek hiányában az abból
eredőkárokért sem felel.

K a r ba n t a r t á s*
Tanácsos 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 az üveg bevonatos oldala van kívül, tanácsos azt két-három hetente megtisztítani. A tükröződésmentes
hatás leginkább rendszeres tisztítás mellett érvényesül.
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 megfelelő szárításhoz puha, szöszmentes ruhát használjon.

Á l t a l á no s t i s z t í t á s i ú t m u t a tó*
• Használjon gyenge, gyorsan száradó, ammóniát és vizet tartalmazó háztartási üvegtisztító oldatot szóró flakonnal. Az
oldat ammóniatartalma ne legyen nagyobb 1,5 súlyszázaléknál. A Guardian Clarity felület szakszerű megtisztításához
speciális üvegtisztító szer használata ajánlott. További információért, írjon nekünk az information@guardian.com
e-mail címre.
• 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!
• Ablaktisztító szer helyett soha ne használjon háztartási súrolószert.
• Soha ne próbálja eltávolítani az üvegfelületen lerakódott törmeléket/piszkot kaparókéssel vagy borotvapengével.
• Soha ne hagyja rászáradni a vizet vagy tisztítószer maradványt az üvegre. A hosszú időn át rajta hagyott savas vagy lúgos
tisztítószer megrongálhatja a bevonatos felületet.
• Ügyeljen arra, hogy a ruhán, amellyel letörli a tisztító oldatot, ne maradjanak csiszoló hatású részecskék.
A Guardian tud Önnek olyan speciális üvegtisztító szert ajánlani, amellyel a Guardian Clarity üveget szakszerűen
megtisztíthatja.
További információért forduljon a Guardian Műszaki Tanácsadó Központjához. Az üveg helytelen tisztítása kedvezőtlenül
befolyásolja a termék optikai tulajdonságait és érvénytelenné teheti a garanciát.

* Határozottan azt javasoljuk, hogy ezt a beépítési és karbantartási útmutatót adja tovább az Ön ügyfelének a termékdokumentációval
együtt.
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Fontos!
A Guardian Clarity 1%-nál alacsonyabb maradék-fényvisszaverődést biztosít (a pontos érték az üvegezés összetételétől és/
vagy vastagságától függ), és gyakorlatilag torzításmentes látványt kínál az üvegen keresztül. Azonban speciális természetes,
vagy mesterséges fényviszonyok esetén, illetve bizonyos látószögből enyhe tükröződés szabad szemmel észlelhető lehet.
Tanácsos az üvegnek egy mintadarabját az adott helyen megtekinteni, és annak segítségével meghatározni, hogy a
konkrét alkalmazásban melyek azok a tényezők, amelyeknek alapján ki lehet jelenteni, hogy az adott projekttől elvárt fényvisszaverődési ismérvek teljesülnek.

Jótállás
A fentebb ismertetett beépítési és karbantartási útmutató csupán tájékoztatás céljára szolgál. A Guardian nem vállal
felelősséget az útmutató tartalmának pontosságáért vagy teljességéért, hacsak a vonatkozó jogszabály erről másként nem
rendelkezik. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a felhasználási útmutató lépéseinek megkezdése, illetve a az üveg
beépítése előtt megfelelő módon tanulmányozza a Guardian Clarity termékeket. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a
szakmai szabványokat, a szokásos utasításokat és az itt közölt beépítési és állagfenntartási útmutatót, a Guardian által a
Guardian Clarity termékekre vállalt jótállás automatikusan érvényét veszti. A Guardian visszautasítja a Guardian Clarity
termékekkel kapcsolatban vele szemben támasztott igények teljesítését, ha 1) a Guardian számára nem igazolt, hogy a
felhasználó rendelkezik a termékek feldolgozásához szükséges képességekkel, és 2) a Guardian Clarity termékek a gyártás,
kezelés vagy a nem megfelelő tárolás, beépítés illetve karbantartás során rongálódtak meg.
A Guardian fenntartja magának a jogot, hogy megvizsgálja a hibásnak tartott terméket.

Guardian Glass Egyesült Királyság
Tel.: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uktechnical@guardian.com

Guardian Glass - Luxemburg
Tel.: 00 352 50301
e-Mail: tacluxembourg@
guardian.com

Guardian Glass - Spanyolország
Tel.: 00 34 948 817255
e-Mail: tactudela@guardian.com

Guardian Glass - Magyarország
Tel.: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: Technical_Hungary@
guardian.com

Guardian Glass - Németország
Tel.: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@
guardian.com

Guardian Glass - Lengyelország
Tel.: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tac_poland@
guardian.com

Guardian Glass - Oroszország
(Ryazan)
Tel.: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_tac@guardian.com

Guardian Glass - Oroszország
(Rostov)
Tel.: 007 (8) 86367 50900
e-Mail: gsr_tac@guardian.com

Ha bármely Guardian termék tárolásával, kezelésével, gyártásával, korlátozott jótállási fedezetével vagy használatával kapcsolatban
további információra van szüksége, forduljon a Guardian Műszaki Tanácsadó Központjához.
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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