
Pinnakattega pool peab alati olema pööratud 
väljapoole. 

SGG BIOCLEAN® on markeeritud spetsiaalse katte 
olemasolu tähistava etiketiga.

Kasutage puhtaid ja kuivi kindaid.  Vältige õli- ja 
silikoonisisaldusega kinnaste kasutamist. 

Klaasi teisaldamiseks kasutage puhtaid  heas 
ööskorras silikoonivabasid iminappasid.

Paigaldus- ja hooldusjuhised aknatoot-
jatele ja -paigaldajatele.

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 
vastupidav. Sellele vaatamata tuleb SGG BIOCLEAN-i, nagu teistegi kattega kla-
aside puhul, järgida käsitsemisel ja hooldamisel teatud juhtnööre. Allpool 
toodud juhtnööride järgimine on vajalik klaasi omaduste säilimiseks.

Klaasi vastuvõtmine
- SGG BIOCLEAN tarnitakse markeeritult. Ärge eemaldage silti enne, kui klaas on 

objektil paigaldatud. Eemaldage silt ettevaatlikult esmase puhastamise käigus.
• Hoiustamine
- Nagu kõik teisedki pinnakattega klaasid, tuleb SGG BIOCLEAN hoiustada puhtas, 

kuivas ja hästi ventileeritud ruumis, kus ei esine suuri temperatuuri- ja niiskus-
sisalduse kõikumisi. 

- Hoidke toode eemal kohtadest, kus esineb silikooni ja mastiksite aure.
• Käsitsemine
- Vältige igasugust kontakti teravate, metalsete või abrasiivsete esemetega, mis 

võivad kriimustada pinnakatet ( näit. pandlad, noad, ziletiterad jne.) 
- Vältige klaasi puudutamist kätega, mis on olnud kokkupuutes silikoonidega. 

Kasutage puhtaid ja kuivi riidest kindaid. Vältige silikooni või kummi sisalda-
vate kinnaste kasutamist. 

- Käsi- või automaatiminapad peavad olema puhtad ja täiesti silikoonivabad. 
Puhtuse tagamiseks kasutage plastikust katteid.

• Paigaldamine raami
- Paigaldage klaas raami alati pinnakattega pool väljapoole. Pinnakattega pooon 

markeeritud spetsiaalse SGG BIOCLEAN sildiga.
- Vältige igasugust kontakti linaseemneõli ja silikooniga montaazi ja paigalduse 

käigus (sh paigaldusklotsid, silikooni sisaldavad tihendusmaterjalid, liimained, 
määrded jne).

• Tihendid
- Soovitav on kasutada valmis kuivtihendeid (näit. EPDM, või MS Polymer).
- Kasutage tihendit ainult selleks ettenähtud kohas, vältides liigset ja ebavaja-

likku kontakti tihendi ja klaasi vahel. 
- Vältige igasugust kontakti polümeriseeruvate mastiksitega, kuna viimased 

eraldavad õlisid, mis võivad vähendada SGG BIOCLEAN pinnakatte tõhusust, eriti 
servapiirkonnas. 

- Vältige linaseemneõli baasil valmistatud mastiksite ja aknakittide kasutamist.
• Mastiksid
Vältige igasugust kontakti polümeriseeruvate mastiksitega, kuna viimased eral-
davad õlisid, mis võivad vähendada SGG BIOCLEAN pinnakatte tõhusust, eriti ser-
vapiirkonnas.
Kui silikoonmastiksite kasutamine on vältimatu, siis valige mõni MS Polymer 
baasil valmistatud silikoon allolevast loetelust:
- Dow Corning DC991 silikoonmastiks (või alternatiivselt DC897)
- või General Electric GE SCS 9 000
Kasutage minimaalset vajalikku kogust ja püüdke vältida igasugust otsekontakti 
silikooni ja klaasi vahel. Kui kokkupuude siiski toimub,  eemaldage silikoon alko-
holi abil, vältides selle kandumist suuremale pinnale. SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN



Puhastamiseks sobib puhas kummikaabits.

Enne esmapuhastust eemaldage SGG BIOCLEAN etikett 
ettevaatlikult. 

Vältige igasugust kontakti teravate ja metalsete 
esemetega.

Vältige igasuguste agressiivsete ja keemiliste 
ühendite ning abrasiivsete esemete kasutamist.

Paigaldamine ehitusplatsil
• Kaitse: 
Kui SGG BIOCLEAN läheduses toimub ehitus- ja viimistlustöid, mille tulemusena võib 
sattuda klaasi pinnale agressiivsete ühendite ( värvid, lakid, liimid, mastiksid, tsement, 
krohv, mört jms) pritsmeid ja jälgi, siis katke klaasid puhta kilega. Samuti kaitseb see 
klaasi ka sädemetest tingitud kahjustuste (näit. keevitamine ja lõikamine) eest.
• Müüritiste ja puudetailide vahel kasutatav mastiks: 
Soovitav on kasutada MS Polymer-i, näit. SOUDASEAL 215LM.
Kui silikoonide kasutamist ei ole võimalik vältida, siis tuleb kasutada DOW CORNING 991.
• Esmane puhastamine: 
Kui olete kasutanud polümeriseeruvaid tihendeid, siis oodake klaaside puhastamisega 
kuni polümeriseerumine on täielikult lõppenud. Pärast etiketi ettevaatlikku eemalda-
mist alustage puhastamist rohke puhta veega ja jätkake tavahooldusega (vt allpool). 
• Ise-puhastuv funktsioon: 
Nädala jooksul peale paigaldamist ja esmast pesu aktiveerub UV-kiirguse mõjul 
järk-järgult SGG BIOCLEAN-i isepuhastuv funktsioon. Vesi laotub ühtlaselt, tilkasid 
moodustamata, klaasi pinnale. Katte aktiveerumiseks vajalik aeg sõltub aastaajast, 
klaaside asukohast ilmakaare suhtes jms asjaoludest, kuid jääb üldjuhul siiski ühe 
nädala piiridesse. 

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
- Pehme puhas mitte-abrasiivne käsn
- või puhas aknapuhastamiseks mõeldud kummikaabits
Kogu varustus peab olema täiesti puhas, et vältida mustuse ja abrasiivsete osakeste 
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 otst-

arbeks 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.

 Tagage, et teie klient saaks koopia SGG BIOCLEAN klaasi hooldusjuhistest.
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