Mycie szyb i ich czyszczenie.

Standardowe postępowanie podczas mycia szyb
Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od jej przeznaczenia i stopnia zabrudzenia.
Mycie szkła może odbywać się przy użyciu środków ogólnie dostępnych z uwzględnieniem poniższych uwag :



zabrudzenia stałe występujące na szkle, np. pozostałości zaprawy murarskiej można usuwać dopiero
po obfitym zwilżeniu wodą w celu odmoczenia ostrych i twardych cząsteczek



etykiety powinny być usunięte przez odbiorcę z szyb natychmiast po dokonaniu montażu szyby ( nie
powinny być wystawiane na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego )



etykiety nie powinny być usuwane ostrymi przyrządami mogącymi spowodować zarysowanie szkła



pozostałości mas uszczelniających , kleju z etykiet i tłuste plamy można usuwać spirytusem, a
następnie spłukać wodą



zabrudzenia powłok silikonowych można usuwać wyłącznie wodą



powłoki refleksyjne narażone na zabrudzenia należy czyścić unikając substancji mogących uszkodzić



powłokę tzn. żrących i alkalicznych (fluor, chlor)

Wymagania dodatkowe dotyczące szyb ze szkłem samoczyszczącym
(np. Bioclean)
Szyba ze szkłem samoczyszczącym ma specjalną powłokę umieszczoną po zewnętrznej stronie i z tego
względu należy z nią postępować przestrzegając poniższych zasad:


stosować uszczelnianie na sucho ( uszczelki gumowe ) lub zalecane przez producenta szkła
uszczelnienia ( silikony specjalne do szkła samoczyszczącego )



należy stosować materiały uszczelniające nie zawierające oleju



nie stosować kitu na bazie oleju lnianego



szyby zespolone należy montować powierzchnią samoczyszczącą na zewnątrz



etykieta powłoki samoczyszczącej musi znajdować się po zewnętrznej stronie okna

Wymagania dodatkowe dotyczące szyb z szkłem satynowym (matowym)
i z szkłem piaskowanym
1. Matowa powierzchnia szkła jest trawiona chemicznie lub mechanicznie przez producenta szkła. Jest
to powierzchnia bardzo wrażliwa na zarysowania, oraz na działanie agresywnych środków
czyszczących. Nie wolno myć tafli matowej tylko w miejscu zabrudzenia, gdyż tarcie punktowe
spowoduje „wytarcie” w tym miejscu chropowatości matu, co może spowodować nieodwracalną
plamę.
2. W wypadku silnych zabrudzeń miejscowych na powierzchni szklanej, należy użyć do mycia octu,
płynu do mycia szyb lub rozpuszczalnika typu nitro. Po usunięciu miejscowych zabrudzeń należy umyć
tym samym środkiem całą taflę, a następnie zmyć czystą wodą jak w punkcie 2. Mycie tafli tylko
miejscowo może spowodować w tych miejscach inny odcień matu trudny do usunięcia.
3. Kategorycznie nie wolno:
•

myć tafli ostrymi ściereczkami

•

myć tafli agresywnymi środkami chemicznymi

•

zostawiać mokrej tafli do wyschnięcia – grozi to powstaniem zacieków nie do usunięcia

W wypadku wątpliwości dotyczących utrzymania czystości tafli należy skontaktować się z producentem.

Zabezpieczanie szyb przy pracach budowlanych
Podczas prac budowlanych przeprowadzanych w pobliżu szyb należy uważać, aby nie zabrudzić ich
substancjami alkalicznymi (cement, wapno, gips).
Zabrudzone powierzchnie należy niezwłocznie spłukać wodą w celu usunięcia zabrudzeń .
Gdy w pobliżu szyb przeprowadza się prace przy użyciu spawarki lub szlifierki kątowej szyby należy osłonić,
gdyż padające na nie iskry pozostawiają ślady nie dające się usunąć ( wżery i wtopienia ).
Szkło hartowane dostarczane przez firmę BOJAR Sp. z o.o. nie jest objęte gwarancją na stłuczenie i
zarysowanie.

