ZAKŁAD OBRÓBKI SZKŁA
Tradycje szklarskie od 1950

INSTRUKCJA MYCIA SZKŁA SATYNOWEGO i PIASKOWANEGO, oraz OKUĆ DOSTARCZANYCH PRZEZ
FIRMĘ DUBIEL GLASS

1.Podczas wykonywania prac tynkarskich, malarskich oraz spawalniczych należy szkło i okucia zdjąć z
futryn. A jeżeli to jest niemożliwe to zabezpieczyć i szczególnie chronić.
2.Do czyszczenia okuć nadają się wszystkie środki czyszczące na bazie alkoholu i mydła. Nie wolno
używać środków o działaniu ściernym lub z rozpuszczalnikami typu nitro.
3.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.
4.W wypadku zabrudzenia powierzchni matowej należy umyć ją czystą miękką gąbką zwilżoną w
czystej wodzie. Mycie należy wykonać ruchem kolistym. Należy umyć całą taflę równomiernie aby
uzyskać jednolitą czystą powierzchnię. Po umyciu gąbką bezwzględnie należy wytrzeć taflę do sucha
miękką , czystą szmatką.
5.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 4. Mycie tafli tylko
miejscowo może spowodować w tych miejscach inny odcień matu trudny do usunięcia
6.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.
Jedynym wyznacznikiem określającym wytrzymałość szkła jest Polska Norma PN-B-13083 „Szkło
budowlane bezpieczne”
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ZAKŁAD OBRÓBKI SZKŁA
Tradycje szklarskie od 1950

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI SZKLANYCH PRZYMYKOWYCH DO FUTRYN DOSTARCZANYCH PRZEZ
FIRMĘ DUBIEL GLASS

1.Folię stretch przed montażem okuć, usunąć tylko w miejscach gdzie montowane są zawiasy i
zamek. Resztę folii zostawić, usunąć ją dopiero po zakończeniu wszelkich prac wykończeniowych i
malarskich.
2. Dostarczone okucia nie posiadają dolnej części zawiasów, która jest zamontowana już w futrynie.
3. Zamki wyposażone są w przekładany język i nadają się zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Pomiędzy szkłem a metalem powinna znajdować się zawsze przekładka, która jest dołączona do okuć.
Dopiero wówczas śruby dociskowe mogą zostać dokręcone. Zamontowane szkło nie powinno być
wówczas obciążone przez kilka godzin, aby uniknąć przesuwania szkła względem okucia.
4.W otwory w szkle należy wsunąć tulejki z tworzywa sztucznego.
5.Nie montować okuć na zawiasach, które są zamocowane w futrynie krzywo lub nie w osi. Grozi to
zniszczeniem tafli szklanej.
6.Chronić szkło przed uderzeniem o twarde przedmioty. Grozi to zniszczeniem tafli.
7.Jeżeli szkło zostało do montażu całkowicie rozpakowane z folii ochronnej, to po montażu należy
bezwzględnie je zabezpieczyć w celu ochrony podczas reszty prac remontowo-budowlanych.
Szkło hartowane dostarczane przez firmę Dubiel Glass nie jest objęte gwarancją na stłuczenie i
zarysowanie.
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