
Pilkington OptiView™ Ultra
Reinigingsinstructies

Minimale reflectie en onbelemmerd doorzicht

Helder, neutraal, transparant: dit zijn de kenmerken van  

glas waardoor het een cruciaal onderdeel uitmaakt van onze 

hedendaagse wereld. Het nieuwe anti-reflecterende glas  

Pilkington OptiView™ Ultra tilt transparantie naar een heel 

nieuw niveau, doordat het de natuurlijke reflectie van het glas 

tot een minimum beperkt: afhankelijk van het soort en de  

opbouw van het glas kan Pilkington OptiView™ Ultra een 

buitenreflectie bereiken die slechts één procent bedraagt.  

De anti-reflecterende coating maakt zo een onvervalst zicht 

door het glas mogelijk dat vrij is van storende weerkaatsingen 

of ongewenste reflecties van licht.

Eerste keer reinigen na het inbouwen

Na afronding van alle inbouwwerkzaamheden moeten de glasop-

pervlakken zo snel mogelijk met een zachte schoonmaakdoek en 

kalkarm water worden gereinigd om stof- en vuilresten te verwij-

deren. Eventuele etiketten die zich nog op de oppervlakken bevin-

den, moeten zorgvuldig en tijdig handmatig worden verwijderd.

Hulpmiddelen voor reinigen

Voor het schoonmaken van het glas mogen uitsluitend zachte 

en schone schoonmaakdoeken of niet-schurende, schone 

schoonmaaksponzen worden gebruikt. Het is wel aan te raden, 

maar niet absoluut noodzakelijk om een trekker te gebruiken. 

Indien er een trekker wordt gebruikt, moet erop worden gelet 

dat de rubberen rand schoon is.

Reinigingsmiddelen

Over het algemeen zijn alle glasreinigers op basis van alcohol  

of ammoniak en licht alkalische reinigingsmiddelen geschikt 

voor het reinigen van Pilkington OptiView™ Ultra en volstaan 

deze middelen ruimschoots. Het schoonmaakwater moet 

schoon en kalkarm zijn. Indien mogelijk moet er gebruik 

worden gemaakt van gedemineraliseerd of onthard water.

Voorzorgsmaatregelen

Indien er bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van 

het anti-reflecterende glas worden uitgevoerd, moeten de 

glasoppervlakken in principe worden afgedekt. Rondvliegende 

vonken als gevolg van las- of slijpwerkzaamheden kunnen het 

glas beschadigen. Verf, lak, lijm of mortels laten zich moeilijk 

verwijderen.

Glazenwasser

Als u een extern bedrijf inhuurt voor het wassen van de ramen 

moet het vakkundige personeel attent worden gemaakt op de 

speciale reinigingsinstructies voor anti-reflecterend glas.

BELANGRIJK: Het gebruik van gereedschap en hulpmiddelen zoals spatels, staalwol en scheermesjes dient, net zoals in het 

algemeen gebruikelijk is bij het ramen lappen, te worden vermeden, omdat anders de glasoppervlakken of de coating bescha-

digd kunnen raken. Hardnekkige vlekken kunnen met een glasreiniger of met alcohol (isopropanol) worden verwijderd. Nadat 

u het glas voor de eerste keer heeft gereinigd, moet u het met een schone en zachte microvezeldoek droogwrijven.

Right product, right place
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CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden verkregen bij uw leverancier van Pilkington

producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat

het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan,

zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen

van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd. Pilkington en “OptiView” zijn trademarks 

van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.

Pilkington Nederland B.V.
De Hoeveler 25  Postbus 143  7500 AC  Enschede

Telefoon +31 (0)53 483 58 35

E-mail: marketing.nederland@nsg.com
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