
SGG BIOCLEAN® on markeeritud spetsiaalse katte ole-
masolu tähistava etiketiga. 

Eemaldage SGG BIOCLEAN etikett ettevaatlikult. Ärge 
kasutage selleks teravaid esemeid ega abrasiivseid  
materjale.

Klaaside pesemiseks kasutage puhast vett või 
neutraalseid puhastusvahendeid.

Selleks, et saada maksimaalselt kasu uuest tootest, järgige palun alltoodud 
juhtnööre.

Kuidas see toimib?
SGG BIOCLEAN® on spetsiaalselt arendatud eesmärgiga püsida kauem puhtana 
kui tavaline klaas. Klaasi välispinnal olev läbipaistev pinnakate kasutab ära UV-
kiirguse mõju ning lagundab klaasi pinnal oleva mustuse ja saasta, mis seejärel 
(vihma)vee abil maha uhutakse. 
Pinnkate on kantud klaasile selle valmistamise käigus, mistõttu on see väga vas-
tupidav. Sellele vaatamata tuleb SGG BIOCLEAN-i, nagu teistegi kattega klaaside, 
puhul järgida käsitsemisel ja hooldamisel teatud juhtnööre.

Juhend esmasel kokkupuutel klaasiga SGG BIOCLEAN®
• Sildid
- Kui SGG BIOCLEAN on varustatud etiketiga, tõmmake see ära.
- Etiketi eemaldamisel olge ettevaatlikud, et mitte vigastada pinnakatet. Ärge 

kasutage nimetatud tegevuseks ziletiterasid, kraabitsat, terasvilla ega muid 
teravaid esemeid, mis võiksid pinnakatet kahjustada.

• Esmane puhastamine
- Esmane puhastamine ei tohiks toimuda enne kui nädal peale akende paigalda-

mist, olemaks kindel, et kõik paigalduse käigus kasutatud viimistlusvahendid on 
täielikult kuivanud.

- Alustage puhastamist puhta veega ja täiendage seda vajaduse korral tavapä-
rase hooldusprotseduuriga (vaata pöördel).

• Ise-puhastuv funktsioon
- Nädala jooksul peale paigaldamist ja esmast pesu aktiveerub UV-kiirguse mõjul 

järk-järgult SGG BIOCLEAN-i isepuhastuv funktsioon. 
- Katte aktiveerumiseks vajalik aeg sõltub aastaajast, klaaside asukohast ilma-

kaare suhtes jms asjaoludest, kuid jääb üldjuhul siiski ühe nädala piiridesse.
- Kui klaas on märg, võib klaasi perimeetris esineda väikeste veetilkade rida. Mai-

nitud nähtus on iseloomulik antud klaasile ja täiesti normaalne.

Õnnitleme Teid Teie valiku puhul!

Laske loodusel enda eest töö ära teha!

SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN



Puhastamiseks sobib puhas kummikaabits.

Vältige igasugust kontakti teravate ja metalsete 
esemetega.

Kasutage pehmet puhast lappi või käsna.

Vältige igasuguste agressiivsete ja keemiliste ühen-
dite  ning abrasiivsete esemete kasutamist. 

Tavahooldus
SGG BIOCLEAN®-l on spetsiaalne omadus, tänu millele püsib klaas kauem puhtana kui 
tavaline klaas. Mida rohkem päikest ja vihma klaas saab, seda kauem puhas see püsib. 
Loomuliku puhastumise protsessi pikkus sõltub aga ka sellistest asjaoludest nagu 
üldine keskkonna saastatus, klimaatilised tingimused, vihma esinemissagedus jne.
SGG BIOCLEAN® ei ole täiesti “hooldusvaba” toode. Kui klaas vajab puhastamist, jär-
gige hoolikalt alltoodud juhtnööre:
• Puhastamiseks vajalik varustus
- Pehme puhas riie või seemisnahk
- Või pehme puhas mitte-abrasiivne käsn
- Või puhas aknapuhastamiseks mõeldud kummikaabits
Kogu varustus peab olema täiesti puhas, et vältida mustuse ja abrasiivsete osa-
keste tagasikandumist klaasi pinnale, kus need võivad pinnakatet kahjustada või 
vigastada.
• Puhastusvahendid
- Tavaliselt piisab puhtast veest. Samuti sobivad kasutamiseks pehmed, mitte 

agressiivsed klaasipuhastusvahendid.
- Paremini sobib “pehme vesi”. “Kareda veega” piirkondades on veele selle pehmen-

damiseks soovitav lisada väike kogus nõudepesuvahendit.
• Tähtis teada
- Ärge kasutage silikooni või abrasiivseid osakesi sisaldavaid klaasihooldusvahendeid. 
- Ärge kasutage kaubanduslikke puhastusvahendeid, mis on mõeldud muuks ots-

tarbeks kui klaasi puhastamine. 
- Ärge kasutage järgmisi keemilisi puhastusvahendeid: sooda, pleegiti, pesupulber, 

piiritus.
- Vältige klaasi kontakti igasuguste teravate ja abrasiivsete esemetega, sh  ehted, 

pandlad, mõõdulindid, ziletiterad, noad, terasvill, liivapaber jne. 
- Ärge kunagi püüdke eemaldada üksikut plekki SGG BIOCLEAN pinnalt ilma vett 

kasutamata.

Kaitse ehitus- ja hooldustööde käigus
Kui SGG BIOCLEAN-i läheduses tehakse ehitus- või viimistlustöid, siis katke klaas 
puhta plastikkilega, et vältida agressiivsete ühendite ( värvid, peitsid, liimid, mas-
tiksid, tsement, krohv, pahtel, mört jne) pritsmetest tekkida võivaid kahjustusi. 
Samuti kaitseb kile klaasi ka sädemetest tingitud kahjustuste (näit. keevitamine ja 
lõikamine) eest.

Tähtis! 
Palume toodud juhend säilitada. Ülaltoodud juhtnöörid tuleb teha teatavaks 
kõigile, kes puutuvad kokku SGG BIOCLEAN klaasiga, sh Teie akende puhastajale.

SGG BIOCLEAN® Las loodus teeb ära musta töö!
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