Ochrana skla ClearShield Glass Protect
Životnost & doporučené způsoby ošetřování
ClearShield je speciální polymer vázaný ke skleněnému povrchu pevnými fyzikálními i chemickými
vazbami.
Ochrana skleněných povrchů ClearShieldem přináší mnohá zásadní zlepšení a výhody:
- chráněný povrch zůstává v porovnání s neošetřeným sklem déle čistý
- chráněný povrch se snadněji čistí
- ClearShield chrání skleněný povrch před korozí
- udržuje skleněný povrch čirý a opticky čistý mnohem déle
Nechráněný povrch skla trpí neustálým ulpíváním organických i anorganických nečistot ze vzduchu nebo
vody (soli minerálů, vodní kámen, uvolněné uhlovodíky, oxidy kovů a silikony), které způsobují korozi a
fyzické poškození skla. Čištění se stává navzdory pravidelnému mytí velmi náročné, někdy až nemožné.
Optická čistota povrchu skla se zhoršuje.
Hrubé a abrazivní čisticí metody a přípravky způsobují další poškození a urychlují proces degradace
povrchu skla.
Životnost ochrany
Obecně lze říci, že životnost ClearShieldu aplikovaného na vertikální vnější zasklení je okolo 8 let* za
předpokladu pravidelné údržby dle doporučení dodavatele. Při použití v interiérech může být trvanlivost
delší. Podmínky pro dosažení maximální životnosti ochrany ClearShield konzultujte s Vašim dodavatelem.
Doporučená údržba
Dlouhodobou čistotu skla zajistíte a životnost ochrany ClearShield prodloužíte již jednoduchým
opláchnutím skleněného povrchu čistou vodou na závěr každého sprchování, případně jeho následným
otřením ručníkem.
Sklo s ochranou ClearShield průměrně vyžaduje údržbu v dvojnásobných nebo v delších intervalech, než
vyžaduje údržba běžného skla. Abyste dosáhli optimální účinnosti a trvanlivosti ochrany, doporučujeme
zvolit interval údržby odpovídající dvojnásobné délce současného intervalu čištění, potom jej prodlužovat
nebo zkracovat dle potřeby.
Pravidelnou údržbu provádějte pouze originálním přípravkem Clean All- speciálním, nezásaditým,
neabrazivním přípravkem na vodní bázi.
Životnost ochrany ClearShield prodloužíte pravidelným používáním ClearShield kondicionéru (přípravek
After-Care) . Četnost použití závisí na podmínkách, kterým je ClearShield vystaven. Nejste-li si jisti,
kontaktujte svého dodavatele.
ClearShield – dlouhodobá ochrana
ClearShield může zajistit dlouhodobou ochranu skleněných ploch (sklo, keramické dlaždice), jsou-li
dodržena následující doporučení: vždy, když účinnost ochranné vrstvy klesá (údržba již není tak snadná,
dochází k rychlejšímu usazování a rychlejší korozi), proveďte oživení ochranné vrstvy ClearShield pomocí
udržovacího přípravku AFTER-CARE.

NEVHODNÉ PŘÍPRAVKY A METODY:
Na údržbu ochrany ClearShield nelze použít abrazivní (brusné) čisticí metody, hadříky, houbičky nebo
směsi nebo silně zásadité čističe.
* Trvanlivost ochrany může být omezena drsným okolním prostředím i typem čisticích přípravků a metod.
Tyto okolnosti nemůže výrobce ovlivnit.
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Čisticí přípravek CLEAN ALL
Skleněné povrchy ošetřené ClearShieldem snadno očistíte horkou vodou s přípravkem Clean All.
Dávkování přípravku je 5ml (1 uzávěr) na 5 litrů horké vody.
Pro mytí užijte běžnou mycí houbu. Vodu ze skla setřete gumovou stěrkou a potom povrch vytřete do sucha
mikrovláknovým hadrem (nepouští chlupy).
Přípravek je vhodný i pro běžnou údržbu v domácnosti.

Sada pro ošetřování sprchových koutů 2in1
(AFTER-CARE 2in1) pro sprchové kouty
jedná se o sadu Speciální přípravek pro udržování čistého vzhledu zasklení a prodloužení životnosti ochrany
ClearShieldu.
Udržuje zasklení Vaši sprchy déle čisté a umožňuje snadnější čištění.
Přípravek After-Care 2in1 spojuje několik fukcí:
- účinné čištění
- účinná dezinfekce
- prodloužení životnosti ochranného filmu ClearShieldu (kondicionér)
Pokyny pro použití:
- rovnoměrně nastříkejte na celý povrch a rozleštěte vlhkým hadrem nebo nechte chvíli působit a potom
opláchněte čistou vodou.
- pokud je usazeno více vodního kamene, nechte přípravek působit cca 5 minut a potom opláchněte. Bude-li
třeba, postup opakujte
- bude-li vodní kámen usazen ve velmi silné vrstvě, doporučujeme použití originálního připravku
LIMESCALE REMOVER (především u sprchových koutů).

Přípravek LIMESCALE REMOVER
pro odstranění vodního kamene
Koncentrovaný přípravek Limescale remover naneste na sklo pomocí vlhké houby nebo látky.
Nechte přípravek několik minut působit a potom opláchněte vodou.
Je-li vrstva usazenin silná, opakujte postup a nechte Limescale remover působit po dobu 10 minut nebo i
déle a potom opláchněte.
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