STICLA DECORATIVᾸ AGC
PENTRU APLICAŢII
INTERIOARE
GHID DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

VERSIUNEA 2.0 – MAI 2015

Aceasta versiune a ghidului inlocuieste şi anuleazǎ versiunile anterioare
Vǎ rugǎm verificaţi cu regularitate www.yourglass.com pentru a urmǎri
actualizǎrile.

Instructiuni preliminare importante
Cititi cu atentie acest ghid inaintea oricarui proces de curatare şi intretinere a sticlei
decorative.
Sticla este, prin insaşi natura sa, durabila, dura şi usor de intretinut. Urmand
recomandarile expuse în acest document, aveţi posibilitatea de a va asigura că sticla
ramane curata şi stralucitoare pentru mai multi ani.

1.

Executati curatarea şi intretinerea sticlei in conditii de siguranta.

2.

Cititi cu atentie manualul agentilor chimici şi detergentilor pe care intentionati sa-i folositi şi
respectati instructiunile.

3.

Toate produsele care contin acid fluorhidric, fluor, clor, amoniac sau derivate nu trebuie folosite
deoarece acestea pot deteriora stratul decorativ şi/sau suprafata sticlei.

4.

Produsele extrem de acide şi alcaline sunt interzise deoarece sunt abrazive.

5.

Curatati intotdeauna intreaga suprafata –nu curatati niciodata intr-un singur loc/ zona.

6.

Nu spalati sticla decorativa atunci cand este complet expusa la soare sau aproape de o sursa de
caldura. Evitati spalarea cand este prea rece sau prea cald.

7.

Profitati de procesul de spalare pentru a inspecta sigilantii, drenajele şi ramele.

8.

Asigurati-va ca toate obiectele sunt curate: carpele, racletele şi celelalte instrumente sunt tot timpul
in stare buna.
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SCOPUL:
Acest document ofera recomandari cu privire la modul de a maximiza calitatea procesului de curatare şi
intretinere a produselor AGC din sticla decorativa pentru aplicatii interioare, de la faza de instalare pana
dupa instalare.

3
AGC // Sticla decorativa pentru aplicatii interioare - Ghid de curatare si intretinere – Versiunea 2.0 – Mai 2015

1. PREVENIRE
Masurile care vor fi luate pentru a preveni acumularea de murdarie sunt cea mai buna modalitate de a
preintampina problemele de curatare precum şi scaderea costurilor de curatare. De exemplu:
In timpul fazei de proiectare:
 Asigurati-va ca exista drenaj pentru apa şi sistemele de descarcare sunt eficiente, pentru a preveni
curgerea apei poluate peste sticla.
 Asigurati-va ca accesul la sticla este posibil astfel incat sa poata fi curatata.
In timpul fazei de instalare:
 Preveniti scurgerile de ipsos, beton, rugina, praf excesiv, etc.
 Preveniti poluarea şi murdaria cu vopsea, produse de tratament fatada etc.
 Preveniti contactului sticlei cu materialele rezultate in urma sudurii metalului, a scanteielor de la
polizare (flex). Acest fel de daune nu pot fi reparate.
 In cazul în care este necesar, protejati sticla cu o prelata sau folie de plastic, asigurandu-va ca exista
un spatiu uscat, bine ventilat de aer.
 Urmati instructiunile de instalare a sticlei (a se vedea www.agc-romania.com).

2. CURATAREA PE DURATA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTIE ŞI FINISAJE
Sticla se poate murdari in special pe durata lucrarilor de constructie şi finisaje in cladire.
In permanenta trebuie evitate contaminarile corozive, mai ales cele din ipsos, mortar, beton şi ciment,
toate acestea sunt alcaline şi prin urmare capabile sa corodeze suprafata sticlei.
De asemenea, poluantii ca adezivii siliconici, vopselele şi lacurile ar trebui sa fie evitati.
Orice astfel de impuritati trebuie imediat spalate chiar in timpul fazei de instalare. Pentru a face acest
lucru in mod corect, va rugam sa consultati capitolul 3.
Pentru a proteja sticla pe durata lucrarilor de costructie şi finisaje, AGC recomanda acoperirea sticlei
instalate cu folii de plastic.

3. CURATAREA INITIALA DUPA CE STICLA ESTE
INSTALATA (LA SFARŞITUL PROIECTULUI )
Atunci cand sticla este curatata pentru prima data după ce a fost instalata (la sfarşitul proiectului), pentru
ca aceasta poate fi deosebit de murdara, va recomandam urmatoarele etape:
 Scoateţi folia de protectie, etichetele şi protectiile de pluta cât mai curand posibil. Daca intampinati
dificultati puteti folosi solventi de tipul isopropanol sau acetona.
 Amprentele digitale şi petele de grasime sau mastic pot fi indepartate cu solventi precum acetona,
methlylethycetona (MEC) cu conditia sa nu atingeti cu acestia partea vopsita sau argintata a sticlei
decorative şi acestia sa nu atace cantul sticlei.
 Clatiti bine cat mai mult posibil pentru a elimina praful.
 Efectuaţi regimul obisnuit de curatare (vezi capitolul 4). Examinati orice urme de murdarie rămase.
 Eliminati foarte atent restulrile de materiale de etansare precum chituri, ciment, etc folosind racleta
special conceputa pentru sticla sau o lama de ras. Exista un risc foarte ridicat de zgariere a sticlei, asa
ca aveti grija mare la toate operatiunile. Acest lucru este valabil mai ales pentru sticla cu película, sticla
tratata cu acid sau sablata.
 Efectuati regimul special de curatare în cazul în care este necesar (vezi capitolul 6).
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4. REGIMUL DE CURATARE OBISNUIT
 Toate produsele care contin acid florhidric, fluor, clor , amoniac sau derivate sunt interzise deoarece pot
deteriora stratul decorativ şi/sau suprafata sticlei.
 Produsele extrem de acide şi alcaline sunt interzise deoarece sunt abrazive.
 În cele mai multe cazuri, sticla poat fi spălata cu multă apă curată. Uneori, putin detergent neutru sau
produse de curăţare comerciale adecvate pot fi adăugate in apă. Raclete pentru sticla sau carpe
special concepute sunt de asemenea, utilizate. Evitati zgarierea suprafetei de sticla. Nu incercati sa
indepartati impuritatile de pe o sticla uscata.
 In timpul procesului de curatare nu aplicati nicio presiune excesiva deoarece aceasta ar putea duce la
aparitia de pete pe suprafata sticlei. Sticla trebuie stearsa pana cand agentul de curatare este sters
uniform. Cu cat este mai uniform cu atat se reduce pericolul de a ramane pete. Nu usca – sterge
folosind o presiune excesiva. Daca unele pete raman, repetati acelasi procedeu.
 Odata curatata, sticla trebuie clatita cu apa curata şi stearsa cu un burete.
 Cand indepartati urmele de grasime (de exemplu amprente), agentii de curatare trebuie aplicati pe
intreaga suprafata de sticla. Nu curatati o suprafata punctuala.

5. FRECVENTA
Cat de des sticla trebuie sa fie curatata depinde de conditiile de mediu inconjurator şi de nivelul poluarii.
Sticla devine mai murdara in zonele cu mult praf sau umede (de exemplu bucatarii, bai, toalete, saloane de
coafura, sali de sport, sali de operatii, etc), şi in zonele publice.

6. REGIM SPECIAL DE CURATARE
In cazul în care curatarea obisnuita nu este de ajuns pot fi luate şi alte masuri::
 Indepartati petele de grasime şi de alti poluanti organici cu solventi, cum ar fi izopropanol sau
acetona aplicate cu o carpa moale şi curata avand grija sa nu atingeti partea vopsita sau argintata a
sticlei decorative.
 Indepartati alte reziduuri lustruind usor cu o carpa inmuiata in apa şi o suspensie de oxid de ceriu
(între 100 şi 200 de grame pe litru). Trebuie clatit cu apa curata inainte ca solutia de oxid de ceriu sa
se usuce.
 In situatia in care circumstantele permit, suprafetele puternic poluate pot fi spalate cu ajutorul unui
dispozitiv de curatare de inalta presiune (de exemplu Kärcher) la o temperatura a apei de cel putin 30
C sau cu ajutorul unui aspirator cu aburi (vapori de apa fierbinte).
 Clătiti bine şi apoi urmati masurile obisnuite de curatare mentionate inainte.
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7. INSTRUCTIUNI SPECIALE PENTRU FIECARE TIP
STICLA
Instructiuni de curatare
NU folositi detergeti abrazivi sau alcalini puternici pe suprafata tratata cu acid.
NU folositi lama de ras, sarma sau alte instrumente asemanatoare.

Matelux
Matelux Anti-slip
Matelac / Matelac T
Lacomat

Daunele provocate suprafetei tratate cu acid din siliconi sau produse similare sunt
ireversibile. Cea mai buna solutie pentru curatarea acestor materiale este utilizarea unei
carpe moi (non – abrazive).
Pentru suprafetele tratate cu acid, agentii de curatare recomandati sunt cei cu continut de
alcool, cum ar fi:

Clin produs de Henkel - spray de geamuri cu alcool;

Vitro produs de Amstutz Produkte AG – produs industrial de curatare pentru
geamuri şi oglinzi (2 – butoxy-ethanol).
Suprafata tratata cu acid trebuie intotdeauna curatata umed pe intreaga suprafata, nu pe portiuni.
Orice zgarietura care va penetra pelicula nu mai poate fi reparata.

Stopsol Supersilver
ipachrome Design
Mirox MNGE
Mirox 3G
Sanilam Easycut
Oltreluce Silver
Matelac Silver
Mirox AB
Lacobel, Lacobel T
Stratobel

Orice tratament mecanic excesiv ar putea distruge pelicula in zona respectiva.
Evitati contactul cu obiecte metalice.
Evitati orice produse chimice care care ar putea ataca pelicula şi ar deteriora-o ireversibil.
Cand curatati oglinda, muchiile trebuie sa fie intotdeauna uscate rapid şi complet.
Pentru a curata Mirox MNGE nu utilizati niciodata produse pe baza de amoniac sau
produse abrazive (cum ar fi produse anticalcar).
Oglinda Mirox 3G poate fi curatata cu produse de curatare standard.
Curatarea speciala poate fi realizata pentru a curata doar partea de sticla a sticlei
decorative.
Cand curatati sticla laminata decorativa, muchiile trebuie sa fie intotdeauna uscate rapid şi
complet.

8. DISCLAIMER
Acest document va ofera recomandari cu privire la modul de a maximiza calitatea curateniei şi intretinerea
produselor decorative AGC aplicate la interior, de la faza de constructie şi pe toata durata de viata.
Continutul acestui “Ghid de Curatare şi Intretinere – sticla decorativa” reflecta cunostintele şi experienta
noastram pana in momentul publicarii. Fiecare versiune a “Ghidului de Curatare şi Intretinere – sticla
decorativa” mentioneaza şi data publicarii. Cea mai noua versiune a “Ghidului de Curatare şi Intretinere –
sticla decorativa” inlocuieste toate versiunile anterioare. Clientii ar trebui sa fie constienti de faptul ca cea
mai noua versiune poate contine modificari tehnice care trebuie luate in considerare atunci cand se
folosesc produsele AGC. Ultima versiune precum şi versiunea in diferite limbi a “Ghidului de Curatare şi
Intretinere – sticla decorativa” şi termenii nostri de garantie pot fi consultate accesind pagina noastra de
Internet www.yourglass.com sau www.agc-romania.com sau de la reprezentantul local AGC. Clientii ar
trebui sa verifice intotdeauna daca este disponibila o versiune actualizata a “Ghidului de Curatare şi
Intretinere – sticla decorativa” inainte de a folosi produse AGC.
Garantia AGC pentru produsele de sticla se aplica numai in cazul in care a fost aplicata de catre clienti
ultima versiune a “Ghidului de Curatare şi Intretinere – sticla decorativa” care poate fi actualizata din cand
in cand, şi daca au fost respectate toate cerintele, standardele şi reglementarile mentionate. AGC a depus
toate eforturile pentru a asigura acuratetea informatiilor din acest “Ghid de Curatare şi Intretinere – sticla
decorativa”, dar nu poate fi trasa la raspundere pentru omisiuni, inexactitati sau erori tipografice.
Daca este necesar clientii şi montatorii de sticla pot contacta oricand Serviciul Tehnic AGC (TAS) pentru
asistenta suplimentara. Montatorul de sticla este in intregime responsabil pentru aplicarea finala, inclusiv
de instalarea, curatarea şi intretinerea sticlei precum şi de compatibilitatea dintre diversele materiale
folosite. AGC Europe accepta raspunderea pentru produsul pe care il furnizeaza şi pentru conditiile
generale de vanzare.
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