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Udržiavanie čistoty skla CristalGuard® je jednoduché.
Pomoc pre výber vhodného čistiaceho prostriedku na
udržiavanie čistoty vášho skla nájdete nižšie.
Kvalita vody

Účinný čistiaci
prostriedok

Odporúčaný
čistiaci prostriedok

Odporúčaná
frekvencia čistenia*

mäkká voda

hocijaký čistiaci
prostriedok na sklo

mäkká voda

podľa potreby

tvrdá voda

hocijaký kyslý čistiaci
prostriedok na sklo

tvrdá voda

približne po každom
15. sprchovaní

tvrdá voda s rozpustenými silikátmi

čistiaci prostriedok
s mierne abrazívnym
účinkom

tvrdá voda
s rozpustenými silikátmi

približne po každom
10. sprchovaní

* Odporúčania ohľadne frekvencie čistenia majú smerodajný charakter. Frekvencia čistenia závisí od vlhkosti vzduchu, od
stupňa tvrdosti vody, teploty sprchy a iných premenných. Pri extrémne vysokom obsahu silikátov môže pomôcť, keď medzi
upratovaniami stiahnete vodu zo skla gumenou stierkou.

WINDOW GLASS
• Výroba izolačného skla
• Opracovanie skla
• Tepelné tvrdenie a lepenie skla (ESG,VSG)
• Bezpečnostné sklá pre Váš interiér
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CristalGuard® ochrana skla
®

WG CristalGuard_A5 OK_Layout 1 3/28/13 10:49 AM Page 2

UDRŽIAVAJTE SVOJE
DLHODOBÉ PREDSTAVY
V ČISTOTE A KRÁSE!

Tradičné sklo podlieha korózii, vznikne na ňom veľa
priehlbín a trámikov, ktoré priťahujú a zachytávajú
usadeniny.
Používanie tvrdej vody, čistiacich prostriedkov, ale aj každodenného mydla a šampónu na tradičnom skle má svoju
„cenu“. Neustále nečistoty vyvolávajú také chemické reakcie,
od ktorých bude povrch skla drsný. Kvôli tomu sa vytvárajú
fľaky, zostatky látok, nečistoty a vodný kameň, a tým sa
stane udržiavanie čistoty skla takmer nemožným.
Sklo CristalGuard odoláva korózii, a preto nečistota sa
nemá na čo prilepiť. Povrchová vrstva skla CristalGuard®
odoláva chemikáliám a látkam znečisťujúcim sprchovaciu
kabínu. To znamená, že vaše sklo ostane hladké a ľahko čistiteľné. Oproti ošetrujúcim sprejom a natierateľným látkam,
ktoré po čase zmiznú, vrstva poťahu skla CristalGuard® je
trvalá, a tak ostane sklo dlhé roky krásne.

Aj keď sa akokoľvek snažíte tradičné sklo udržiavať
v čistote, môže sa stať, že stratí zo svojej krásy.
Tvrdá voda, teplo, vlhkosť, mydlo, nehovoriac o čistiacich
prostriedkoch, môžu spôsobiť na skle sfarbenie a koróziu
počas normálneho používania. Vo všeobecnosti prostriedky
používané na čistenie skla kazia jeho vzhľad, a to bez ohľadu
na to, ako tvrdo ho čistíte. So sklom CristalGuard® môžete
mať takú sprchovaciu kabínu, ochrannú stenu alebo sklenené
zábradlie, ktoré dlhý čas po zabudovaní si zachovajú svoju
pôvodnú krásu.
Udržiavanie čistoty a krásy skla CristalGuard® je neuveriteľne ľahké.
Počas výroby nanášajú ochrannú vrstvu na jeho povrch
metódou katódového rozprašovania. Táto patentovaná technológia ošetrí povrch skla ochrannou vrstvou, a takto ho
ochráni pred koróziou, ba zabráni i vzniku korózie. To znamená, že sklo CristalGuard® aj s minimálnym čistením bude
vyzerať aj po rokoch tak oslnivo ako pri kúpe.

Rozdiel CristalGuard®
Počas nezávislého laboratórneho
testovania vystavili sklo CristalGuard®
a ďalšie konkurenčné produkty vplyvu
tvrdej vody a rozpustených silikátov,
čo znamená výzvu pre hocijaké sklo
používané pri sprchovacích kútoch.
Po opakovaných testovacích fázach
na ostatných produktoch sa vytvorila
stála, neodstrániteľná nečistota, kým
CristalGuard® ostal priehľadný.

Tradičné sklo

Sklo vystavené
typickým
okolnostiam pri
sprchovaní.

CristalGuard

Sklo
CristalGuard®
vystavené
typickým
okolnostiam pri
sprchovaní.

