
ÚonŽgA EolncNícn sKEL
odstraňování běžného znečištění :

Úorztu izolďních skel lze provádět pomocí obvyklých čistících prosťedků' poté se izolaění

sklo omyje čistou vodou a osuší. otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou b;ýt

odstraněny rozpouštědly jako je aceton, čpavek a meýlaceton, přičemŽ musí být zabrríněno

styku rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce jeho proniknutí do zasklívací dráůky.

Abrazivní čistící prosťedky, prosffedky obsďrující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné

ďkrílie nesmí být pouáty. Mimo jiné je zakiuino používat jakéhokoliv pomocného ruástroje s

tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabťanilo poškození powchu skla.

odstraňování silného znečištění :

Při silném zneěištění nebo v pfipadech, kdy po skle stékají zbytky cemenfu, vápna" rzi apod.

se doporučuje častější čištění, aby se zabnínilo hromadění usazenin. Při znečištění topným

olejem nebo podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody a oxidu céru v

koncentraci 50 až 160 gfi. Vlashí čištění se provádí lehkfu tlakem na navlhčenou jelenici.

Postup lze opakovat. Po očištěď se musí plocha dokonale opláchnout čistou vodou.

Upozornění : Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených

povlaků nebo s povlďry, ktere se ozrračují jako twdé. Čistex polotwdých povlaků nebo jiných

vrstev (natěrů, potisků apod.) musí být prováděno v souladu s pokyny výrobců těchto skel.

zÁnuční PoDMíNKY
Výrobce zaručuje shodu izolačních skel s požadavky nonny ČsN zo l62t při dodrŽení

podmínek balení, dopravy a skladovríní a pravidel montáže a standardního užití. PouŽití

izolačního skla v oblastech s nadmořskou výškou do 200 m.n.m. a nad 900 m.n.m. musí být

uvedeno v objednávce.

Náležitosti objednávky i -

1) přesnrí adresa objednatele, IČo, DIČ, bankovní spojení, telefonické a faxové spojení

2) přesná specifikace výrobku (rozměry, složení' počet ks, ýkres a dokumentace pro

nepravidelné tvary, t}Ť mříá{y' pozice a umístění skla" ?působ balení, termín)

Zárlónílhůta:

přepravní lom - při přejímce

zjištění vad provedení a neshoda rozrrrěrů _ 24 měsíců

neproniknutí vlhkosti do meáprostoru - 5 roků
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