Návod k údrÏbû • Informace pro uÏivatele
Gratulujeme k Va‰í volbû – samoãisticího
skla SGG Bioclean.
Abyste dosáhli nejlep‰ích v˘sledkÛ,
dodrÏujte prosím následující instrukce.
PouÏití
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 .
SGG

Bioclean má na stranû se samoãisticí vrstvou ‰títek.

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.

Pokyny pﬁi prvním kontaktu s SGG BIOCLEAN

•

·títky
Pokud je ‰títek SGG Bioclean stále na skle, opatrnû ho odlepte tak, abyste
vrstvu nepo‰kodili. V Ïádném pﬁípadû nepouÏívejte k jeho odstranûní Ïiletku
nebo ‰krabku.

•

První ãi‰tûní
Pﬁed prvním umytím poãkejte alespoÀ t˘den, aby byly v‰echny tûsnicí hmoty
pouÏité pﬁi instalaci zcela zaschlé.
Nejprve sklo opláchnûte ãistou vodou a pokud je tﬁeba, pokraãujte jako
pﬁi mytí bûÏn˘ch oken. (viz druhou stranu).

•

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

Samoãisticí funkce
Bûhem t˘dne po instalaci a po opláchnutí 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. âím více je sklo vystaveno de‰ti a slunci, tím déle zÛstává
ãisté. 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 napﬁ. dlouhé
období bez de‰ÈÛ…).

Poãkejte alespoÀ t˘den, neÏ budete okno poprvé um˘vat,
aby se vrstva aktivovala. Potom jednodu‰e umyjte vodou
nebo standardními prostﬁedky na okna.

Aby nedo‰lo pﬁi neodborné údrÏbû k po‰kození samoãisticí funkce, dodrÏujte
prosím následující instrukce.
PoÏadované ãisticí vybavení
- âist˘ a mûkk˘ hadﬁík - nebo ãistá, jemná houba.
- Stûrku na okna nedoporuãujeme pouÏívat. V pﬁípadû pouÏítí musí b˘t gumov˘
jaz˘ãek stûrky ãist˘ a nepo‰kozen˘ a nesmí obsahovat silikon.
V‰echno vybavení musí b˘t skladováno v ãistotû, aby nedo‰lo k Ïádnému
pﬁenosu neãistot na sklo, a tím k jeho po‰krábání nebo po‰kození vrstvy.
âisticí prostﬁedky
- BûÏnû vám 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 ‰perkÛ, spon, Ïiletek, noÏÛ, smirkÛ, drátûnek, skelného papíru apod.
- Nikdy se nesnaÏte odstranit nûjakou neãistotu bez pﬁedchozího namoãení.

K mytí oken doporuãujeme jemnou ãistou houbu
nebo hadﬁík.

Eventuálnû ãistou nekovovou stûrku na okna.

Ochrana bûhem stavebních / údrÏbov˘ch prací
Pokud v blízkosti SGG Bioclean probíhají jiné práce, zakryjte sklo ãistou
plastickou fólií k ochranû pﬁed postﬁíkáním nebo za‰pinûním od agresivních smûsí
(malba, lak, tûsnicí hmota, cement, omítka, malta, atd.) Tato fólie ochrání sklo
také pﬁed hrub˘mi nebo hork˘mi ãásticemi (jiskry od brou‰ení a sváﬁení).
ZabraÀte jakémukoliv kontaktu skla s kovov˘mi
nebo brusn˘mi pﬁedmûty.

DÛleÏité!
Prosíme ponechte si tyto instrukce pro budoucí reference.
S tûmito instrukcemi se musí seznámit kaÏd˘, kdo pﬁijde do styku
s SGG Bioclean sklem, napﬁ. vá‰ um˘vaã oken.

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

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