Segeltorp 2018-02-01

Rengöring samt underhåll av glas
Glas är till sin natur hållbart, slitstarkt och lätt att underhålla. Genom att följa
våra riktlinjer kan du se till att glaset håller sig snyggt i många år.

Vanlig rengöring
i de flesta fall kan glas tvättas med rikligt av rent vatten. Ett neutralt
rengöringsmedel eller lämpligt kommersiellt rengöringsmedel kan eventuellt
tillsättas till vattnet. En gummiskrapa eller speciellt utformade dukar är också
användbara. Efter rengöring bör glaset sköljas med rent vatten och torkas med
en gummi skrapa. Se till att gummiskrapan är av bra kvalité och korrekt
monterad så att inga vassa delar från skrapan kommer i kontakt med glasytan.

Hur ofta skall rengöring ske?
Detta är beroende av de omgivande faktorerna som miljöförhållande samt
föroreningsnivå. Glas blir smutsigare i dammiga miljöer, industriområden,
områden med mycket trafik, nära havet. Glas bör rengöras tillräckligt ofta så att
beskrivning rengöring enligt ovan är tillräcklig.

Speciell rengöring
När vanlig rengöring inte är tillräcklig kan andra åtgärder vidtas. Ta bort oljiga
fläckar och andra organiska föroreningar med lösningsmedel som
isopropylalkoholeller aceton. Dessa appliceras med en mjuk, ren trasa. Ta bort
andra rester genom en lätt polering av suspension av ceriumoxid i vatten (
mellan 100 – 200 gram per liter). Skölj noga och följ sedan den vanliga
rengöringsproceduren.

Belagda glas
Energi samt solkyddsbelagda glas har en beläggning av metalloxid som använts
på glaset. Dessa färger är mycket motståndskraftiga och hållbara. Dessa glas
skall ej rengöras enligt rutiner för speciell rengöring.

Undvik
• Undvik kontakt med metalliska eller vassa föremål på glasytan
• Undvik alla kemikalier som kan attackera ytan och orsaka permanenta
skador på glasytan
• Tvätta ej glaset då det är helt exponerat för solljuset, undvik att tvätta
glaset då glaset är varmt eller kallt.
• Vid osäkerhet prova att putsa på en mindre yta av glaset för att se
resultat

