Handleiding voor handling,
installatie en reiniging
van corrosiewerende
douchebeglazing van AGC

voor huishoudelijke
toepassingen

Luxclear Protect
Instructies voor handling
✔	Gebruik tussen de afgewerkte glasbladen een beschermende tussenlaag (neutrale poeder, niet-klevende kurken of neutraal,
niet-schurend papier).

✔	Zorg dat de coating tijdens transport naar de eindbestemming niet beschadigd raakt.
✘	Sla het glas niet op in de buitenlucht of in een ruimte met een bijtende atmosfeer.
✔	Transporteer de afgewerkte glasbladen in een beschermende verpakking (kisten, kratten, …).
✔		Luxclear Protect is een niet-geleidende coating en is daarom niet op conventionele
wijze zichtbaar. Om die reden moet het glas worden gemarkeerd met stickers (labels)
aan de niet-gecoate zijde. Luxclear Protect-stickers zijn te bestellen via www.agc-store.com.

✔		Een andere manier om te weten te komen welke zijde van het glas de gecoate zijde is, is met behulp
van de AGC-coatingdetector, die verkrijgbaar is via de webwinkel van AGC, www.agc-store.com.

✔ Zorg er tijdens het verwijderen van de verpakking voor dat het gereedschap dat voor het uitpakken wordt gebruikt,
het verpakkingsmateriaal of een andere glasplaat geen krassen op het glas maakt.

Instructies voor installatie
✔	Installeer het Luxclear Protect-glas zo dat de gecoate zijde zich bevindt aan de binnenkant van de douchecabine.
✔ Verwijder zo snel mogelijk na installatie alle eventuele lijm- of stofresten van het glas.

Draag tijdens handling en installatie altijd schone handschoenen. Voorkom dat het glas wordt verontreinigd met vuil dat niet
kan worden gereinigd met de aanbevolen reinigingshulpmiddelen. Alle vuil dat tijdens handling en installatie op het glas
terechtkomt, moet meteen worden verwijderd volgens de instructies in dit document.
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Instructies voor reiniging
Corrosiewerende douchebeglazing kan op de volgende manieren eenvoudig worden gereinigd:
		Luxclear Protect kan worden gereinigd met een ruime hoeveelheid schoon water of glasreiniger* en een zachte
spons of rubberen trekker. U kunt bij AGC de FIX-IN-reinigingsset voor eindgebruikers bestellen. In deze set vindt u
onder meer zachte sponzen en een glasreiniger. Als u een trekker gebruikt, moet u ervoor oppassen dat u de coating
niet beschadigt met het metalen handvat.
		Gebruik nooit reinigingsmiddelen die het glas kunnen beschadigen, zoals scheermesjes, staalwol, schuurmiddelen
enz. om vuil van het glas te verwijderen.
		Als er toch nog verontreinigingen achterblijven, herhaal dan de reinigingsprocedure.
		Zodra het glas schoon is, veegt u het af met een zachte doek. Vermijd krachtig wrijven op het glas als u niet-vloeibaar
vuil van het glas wilt verwijderen. Probeer nooit verontreinigingen te verwijderen met een vuile doek. Een vuile doek
kan namelijk krassen op het glasoppervlak veroorzaken doordat er verontreinigingen op het glas terechtkomen.
		Gebruik altijd standaard alcoholhoudende glasreinigingsmiddelen (u kunt bij AGC de FIX-IN-reinigingsset
voor eindgebruikers bestellen) om het glas te reinigen.
RHO

		Gebruik nooit producten die derivaten zijn van waterstoffluoride, fluor, chloor of ammoniak. Deze kunnen het
oppervlak van het glas namelijk beschadigen. Gebruik nooit zuurhoudende of alkalische producten. Deze kunnen een
NH
schurende werking op het glasoppervlak hebben.
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*Volg de instructies van de fabrikant van de glasreiniger of het reinigingsmiddel.

VOOR REINIGING TE GEBRUIKEN MATERIALEN

MATERIALEN WAARVAN HET GEBRUIK VOOR
REINIGINGSDOELEINDEN MOET WORDEN VERMEDEN
VANWEGE HET RISICO VAN KRASSEN
OP OF AANTASTING VAN DE COATING

✔ Zachte spons of speciale door AGC aanbevolen spons

✘ Schuurspons

✔ Water

✘ Staalwol

✔ Zachte doek

✘ Metalen trekker

✔ Alcohol

✘ Sterk zuur

✔ Rubberen trekker

✘ Alkalisch reinigingsmiddel

✔ Glasreiniger

✘ Schurend reinigingsmiddel

✔ Neutraal reinigingsmiddel

✘ Waterafstotend reinigingsmiddel
✘ Spiritus
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Aanbevelingen voor reiniging
REINIGING VAN CORROSIEWEREND GLAS “LUXCLEAR PROTECT”
BINNEN 24 UUR
Soort verontreiniging

Water

NA 1 MAAND

1. FIX-IN-glasreiniger
2. Water

Water

1. FIX-IN-glasreiniger
2. Water

Vingerafdruk

FIX-IN-glasreiniger

Waterdruppels -(nat)
Kalkaanslag

-

-

-

-

gemakkelijk (net als floatglas)

1. FIX-IN-glasreiniger
2. Microvezel
Speciale
kalkverwijderaar

-

zeer gemakkelijk (gemakkelijker dan floatglas)

-

-

Resten van silicone en
lijm (wanneer het nog
vloeibaar is)
Resten van silicone en
lijm (uitgehard)

Aanbevolen product

Siliconeverwijderaar uit
de FIX-IN-reinigingsset
voor installateurs
Siliconeverwijderaar uit
de FIX-IN-reinigingsset
voor installateurs

moeilijk

AGC heeft twee soorten reinigingssets
FIX-IN-reinigingsset voor installateurs
- Spons om het glas te reinigen
- Siliconeverwijderaar om siliconeresten te verwijderen
- Oppervlakreiniger om het Luxclear Protect corrosiewerend glas
goed te reinigen met de spons
FIX-IN-reinigingsset voor eindgebruikers
- Glasreiniger
- Spons
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De reinigingssets zijn verkrijgbaar
via www.agc-store.com

AGC GLASS EUROPE, LEIDER OP HET GEBIED VAN VLAKGLAS
AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC, ’s werelds grootste vlakglasproducent. Zijn baseline “Glass Unlimited” staat voor de
innovatiekracht in geavanceerde glastechnologieën, een wereldwijd commercieel netwerk en productie-eenheden van Spanje tot Rusland.
Bezoek www.agc-yourglass.com voor het uitgebreid productgamma en netwerk van AGC Glass Europe.
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