
Clear-Vision Windows and Glass Furniture
• Nem rengøring • Rent i længere tid • Modstår pletter og misfarvning

Brugsanvisning:
Det er vigtigt at følge instrukserne forneden præcist.

1. (Flaske 1) SURFACE PREP – Overflade forberedelse
Fjern al snavs fra glas overfladen ved hjælp af rent vand og en ren klud. Tør efter med en ren 
tør bomuldsklud eller med en gummiskraber. Påfør ”Surface prep” på glasset ved hjælp af den 
hvide side af svampen som medfølger. Lad det sidde i 3-5 minutter. Hvis nødvendig, skal kalk 
aflejringer fjernes inden. 
Gentag tidligere stadie (punkt 1) med den hvide side af svampen. Rens glasset med vand. 
Tør efter med en ren bomuldsklud. Vær særlig opmærksom på at fjerne vandet fra kanterne af 
glasset. OBS! Lad ikke ”Surface prep” tørre i mere end 3-5 minutter. Hvis det tørrer, så vask 
det af øjeblikkeligt med vand og en svamp. Glasset skal være stuetemperatur når du påfører 
”Surface prep”. Hvis det IKKE er det, skal du påføre ”Surface prep” i mindre felter af 20 x 30cm 
af gangen, og vær opmærksom på, at der ikke er steder, hvor glasset ikke er behandlet (dette kan 
nemlig ses på det færdige resultat). 
UNDGÅ direkte sollys! Glasset SKAL være stue tempereret! 

2. (Flaske 2) MOISTURE REMOVER - Fugt Fjerner
Påfør ”Moisture remover” på en tør ren bomuldsklud og kør denne over glasset. 
Vær sikker på at alle kanter og sider er tørre.

3. (Flaske 3) PROTECTANT LIMESCALE - Beskyttelses påføring
Tag én af de små bomuldsklude som medfølger i pakken og fold den på midten. 
Påfør ”protectant limescale” på den foldede klud, kør kluden over glasset ved brug af korte over-
lappende bevægelser op og ned i felter af 20 x 30 cm af gangen. Påfør igen ”protectant limescale” 
på en ny klud, for at undgå indtørring og for at være sikker på, at hele glasset bliver dækket. Glasset 
vil se tåget ud, men det er normalt. Hvis kluden skulle blive våd så smid den ud og brug en ny.  
Vent mindst 20 minutter. Herefter tørres det overskydende ”protetant limescale” væk ved brug af 
en ren og tør bomuldsklud. 
Påfør for anden gang som beskrevet foroven. Dog skal denne på førelse være fra side til side og 
ikke op og ned i felter af 20 x 30 cm af gangen.  Vent mindst 20 minutter og vask derefter det 
overskydende ”protetant limescale” af ved brug af en ren bomuldsklud og varmt vand. Tør og 
puds med en ren bomuldsklud. OBS! Hvis glasset efterfølgende er fugtigt, gentages punkt 2 (fugt 
fjerner). Undgå at glasset bliver fugtigt igen. Behandlingen er nu færdig og glasset er klar til brug.

GLASS CARE - Glas vedligeholdelse (Flaske 4)
Til rutinemæssig rengøring tag to lågfuld af Glas vedligeholdelse med 500 ml varmt vand i en spray 
flaske. Spray væsken på glas og spred det med gule/bløde side af svampen som fulgte med i 1 mi-
nut og rens derefter med varmt vand. Sidste tørring med en ren bomuldsklud. For gennemgående 
rengøring brug da ”Glass care” vedligeholdelse i koncentreret form. Tillad glas vedligeholdelse at 
trække i 10-20 minutter og rens derefter med varmt vand. Påfør igen Glas vedligeholdelse som er 
nødvendig for at fremme holdbarheden. Tiden mellem rengøring kommer an på hvor udsat glasset 
er. (Hvis virkningen begynder at være nedsat, er det tid til påførelse igen). 

Special Note:
Clear-Vision vil ikke reparere glas, eller tidligere ridset glas, eller på anden måde fysisk skadet 
glas af for meget kalk. 

For råd kontakt Glas Shop ApS på info@glasshop.dk eller ring 56 50 46 46.
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