Návod na instalaci a údrÏbu pro v˘robce
Samoãisticí sklo SGG BIOCLEAN bylo speciálnû navrÏeno, aby zÛstalo ãisté déle neÏ sklo
tradiãní. PrÛhledn˘ samoãisticí povlak na vnûj‰ím povrchu spojuje sílu UV paprskÛ
a de‰tû (nebo vody) k odstranûní neãistot.
Tento povlak je do povrchu skla zcela integrován a je vysoce odoln˘.
Pﬁesto i u skla SGG BIOCLEAN musí b˘t pﬁi manipulaci a údrÏbû dodrÏovány urãité
zásady.

Oznaãení
BIOCLEAN se dodává se speciálním ‰títkem oznaãujícím stranu se samoãisticí
vrstvou. Ponechte ‰títek na skle aÏ po dobu stavební instalace, potom jej pﬁi prvním
mytí opatrnû odstraÀte.
Pﬁedejte informace o údrÏbû skla SGG BIOCLEAN koneãnému uÏivateli
(„SGG BIOCLEAN - návod k údrÏbû – informace pro uÏivatele")

SGG

Bioclean má na stranû se samoãisticí vrstvou ‰títek.

SGG

Bioclean zasklívejte samoãisticí vrstvou smûrem ven.

SGG

Skladování

•
•

Jako v‰echna ostatní skla s povlakem, i SGG BIOCLEAN musí b˘t skladován na
ãistém a suchém místû chránûném pﬁed extrémními v˘kyvy teploty a vlhkosti.
Neskladujte SGG BIOCLEAN v prostorách s v˘skytem silikonov˘ch v˘parÛ nebo
v˘parÛ z tûsnicích hmot.

Manipulace

•
•
•
•

Zamezte jakémukoliv kontaktu s ostr˘mi nebo brusn˘mi pﬁedmûty, které
by mohly po‰kodit samoãisticí vrstvu (napﬁíklad spony, noÏe, Ïiletky).
Nedot˘kejte se skla, pokud jste manipulovali (zacházeli) se silikonem.
PouÏívejte ãisté, suché a mûkké rukavice (ne gumové nebo silikonové).
Ruãní nebo automatické pﬁísavné manipulátory musí b˘t v dobrém stavu
a ãisté (doporuãujeme pouÏít ochranné kryty).

Zasklívání (rámování)

•
•
•

PouÏívejte mûkké a ãisté rukavice bez silikonu.

Sklo umístûte samoãisticí stranou (kterou rozeznáte podle nalepeného ‰títku)
vÏdy smûrem ven.
Bûhem rámování a instalace zamezte kontaktu SGG BIOCLEAN se silikonem
(vãetnû distanãních podloÏek, silikonov˘ch tûsnicích hmot, lepidel, mazadel).
Tûsnûní mezi sklem a rámem
- Doporuãujeme pouÏívat pﬁedev‰ím pﬁedem formované nebo suché tûsnicí
systémy jako EPDM, APTK nebo TPE. PouÏívejte tûsnicí profily v˘hradnû
s bezsilikonov˘mi mazadly (Glycerin, vosk, klouzek).
- ZabraÀte nadbyteãnému v˘skytu olejov˘ch mazadel. V pﬁípadû nutnosti
odstraÀte pﬁebyteãn˘ olej such˘m hadﬁíkem a lihem.
- Pﬁi zasklívání omezte kontakt mezi tûsnûním a sklem jen na nezbytnou plochu.
- NepouÏívejte silikonové tûsnicí hmoty. Pﬁi odpaﬁování dochází
k uvolÀování olejÛ, které mohou oslabit samoãisticí funkci SGG BIOCLEAN,
zejména na okrajích.

Ujistûte se, Ïe pﬁísavné manipulátory jsou ãisté,
dobﬁe udrÏované a bez obsahu silikonu.

- Vyhnûte se pouÏívání tmelÛ ze lnûného oleje.
Seznam doporuãen˘ch tûsnicích hmot naleznete
na www.saint-gobain-glass.com nebo na www.climalit.de

Stavební instalace

•

•
•
•

Ochrana: Pokud v blízkosti SGG BIOCLEAN probíhají stavební ãi jiné práce,
zakryjte sklo ãistou plastickou fólií k ochranû pﬁed postﬁíkáním nebo
za‰pinûním od agresivních smûsí (malba, lak, tûsnící hmota, cement, omítka,
malta, atd.) Tato fólie ochrání sklo také pﬁed hrub˘mi nebo hork˘mi
ãásticemi (jiskry od brou‰ení a sváﬁení).
Stavební utûsnûní rámu okna: Doporuãujeme pouÏívat tûsnicí hmoty
na bázi MS Polymeru (napﬁ. SOUDASEAL 215 LM).
První mytí: Pokud jste pouÏili polymerovatelnou tûsnicí hmotu, poãkejte
s prvním mytím okna, dokud nedojde k úplnému zaschnutí tûsnûní. Nejdﬁíve
opatrnû odstraÀte etiketu a potom opláchnûte vnûj‰í stranu mnoÏstvím vody
a pokraãujte jako pﬁi bûÏném mytí (viz. odstavec „BûÏná údrÏba“)
Samoãisticí funkce: Bûhem t˘dne po instalaci a po prvním mytí bude
samoãisticí funkce SGG BIOCLEAN pÛsobením UV záﬁení postupnû
aktivována. Voda ulpívající na skle pak vytvoﬁí jednolitou vrstvu bez kapek.
Délka potﬁebná k aktivaci samoãisticí funkce se mÛÏe li‰it v závislosti
na roãním období a na orientaci skla. BûÏnû se aktivuje bûhem t˘dne.

BûÏná údrÏba

•

•

•

•

SGG BIOCLEAN má speciální vlastnosti, které zpÛsobují, Ïe zÛstává ãisté déle
neÏ bûÏné sklo. Neznamená to v‰ak, Ïe jeho pouÏití zcela eliminuje nutnost
údrÏby. Frekvence mytí je závislá na mnoha faktorech – umístûní skla (okna)
v budovû, na stupni zneãi‰tûní okolí (napﬁ. u frekventovan˘ch silnic,
v prÛmyslové oblasti…), na povûtrnostních podmínkách (je-li napﬁíklad
dlouhé období bez de‰ÈÛ…).
Doporuãené ãisticí vybavení
- ãist˘ a mûkk˘ hadﬁík
- ãistá, jemná houba
- stûrku na okna nedoporuãujeme pouÏívat. V pﬁípadû pouÏití musí b˘t
gumov˘ jaz˘ãek stûrky ãist˘ a nepo‰kozen˘ a nesmí obsahovat silikon.
âistící prostﬁedky
BûÏnû postaãí ãistá voda a standardní ãistidla na sklo.
(nav‰tivte www.saint-gobain-glass.com, kde je seznam doporuãen˘ch
prostﬁedkÛ).Mûkká voda je k ãi‰tûní skla nejlep‰í. V místech, kde je tvrdá
voda, je moÏno pouÏít ke zmûkãení vody jar.
DÛleÏité
- NepouÏívejte Ïádné prostﬁedky obsahující silikon nebo hrubá zrna.
- NepouÏívejte Ïádná ãistidla, která jsou speciálnû urãena pro jin˘ povrch neÏ
sklo (dﬁevo, hliník…).
- NepouÏívejte chemikálie: soda, bûlidlo, prací prá‰ek, savo atd.
- Zamezte jakémukoli kontaktu s ostr˘mi nebo brusn˘mi pﬁedmûty vãetnû
spon, Ïiletek, noÏÛ, smirkÛ, drátûnek, skelného papíru apod.

Podrobné informace naleznete v letáku
„SGG BIOCLEAN - návod k údrÏbû - informace pro uÏivatele"
SGG

·títek SGG Bioclean opatrnû odlepte. K jeho odstranûní
nepouÏívejte kovové náﬁadí nebo abraziva.

K mytí oken doporuãujeme jemnou ãistou houbu
nebo hadﬁík.

Pﬁi prvním umytí pouÏijte vodu nebo standardní ãistidlo
na okna.

ZabraÀte jakémukoliv pouÏití agresivních nebo chemick˘ch
smûsí a brusného náﬁadí.

BIOCLEAN a ostatní znaãky a loga jsou registrované obchodní známky Saint-Gobain Glass.

âeská republika

Slovenská republika

SAINT-GOBAIN SKLO âR spol. s.r.o.
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