VEDLIKEHOLD ANTI-DUGG GLASS
Anti-dugg glass er et glassvalg som reduserer forekomsten av utvendig kondens, damp og frost.
Glasset har et belegg på glassets overflate og man må derfor være forsiktig når man hånderer og vedlikeholder disse
glassene.
Det er viktig at du er forsiktig når du fjerner glassetiketten fra glasset så du ikke skader belegget. Du må IKKE bruke barberblad,
skrape, stålull e.l for å fjerne etiketten.
RENGJØRING
Skyll eller spyl glasset med rent vann, og avslutt om nødvendig med vanlig rengjøring.
Rengjøringsutstyr:
• En myk, ren og lofri klut eller pusseskinn
• Ren, myk svamp (ikke skuresvamp)
• Ren vindusnal uten metall
NB! Du må alltid påse at alt utstyr er helt rent slik at du ikke overfører skitt eller støv til glasset som kan stripe eller skrape opp
belegget.
Rengjøringsmidler:
• Rent vann er som regel tilstrekkelig. Du kan også bruke et vanlig mildt vaskemiddel for glass.
• ”Bløtt” vann er best til rengjøring av glass. Hvis du bor i et område med hardt vann, kan du bruke litt oppvaskmiddel i vannet for
å gjøre det bløtere.
Viktig!
• Bruk ikke glassrengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipepartikler
• Bruk kun rengjøringsmidler som er beregnet på glass
• Bruk ikke kjemiske produkter som kaustisk soda, blekemidler, vaskepulver, white sprit eller lignende
• Unngå at glasset kommer i kontakt med skarpe gjenstander som kan skrape eller stripe opp belegget, f.eks smykker,
   beltespenner, målebånd, barberblad, kniver, skuresvamper, stålull, sandpapir osv.
• IKKE prøv å fjerne flekker uten å skylle av med vann først
• Utføres det annet arbeid i nærheten av et vindu med Bioclean eller Anti-dugg, må glasset beskyttes med plast for å unngå sprut
og flekker fra skadelige stoffer, f.eks maling, lakk, lim, fugemasse, sement, gips, mørtel osv. Ved å dekke til vinduet beskytter
du også glasset mot støvpartikler og varme gnister fra f.eks slipearbeid eller sveising.
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