
 

 

Gebruiksaanwijzing Glasdiscount Ultra Glass Cleaner en Glass & 
Solar Protector. 
 

Deze set bestaat uit 

• 1 flacon Glasdiscount Ultra Glass Cleaner 
• 1 stuks witte microvezel doek 

 

• 1 flacon Glasdiscount Glass & Solar Protector 
• 1 Applicator set, bestaande uit een zwart applicatieblok en wit suède 

microvezeldoek  
• 1  stuks zwarte glansdoek 

 

 

Voordat u start met het reinigen en behandelen van het glas, is het belangrijk dat u eerst 
deze gebruiksaanwijzing volledig leest. 

 

Veiligheid: 

De cleaner en de protector bevatten een alcohol. Bescherm je huid en ogen door het dragen van 
beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril. Specifieke veiligheidsinformatie 
kun je ook terugvinden op de verpakkingen. Zorg bij gebruik in huis voor voldoende ventilatie. 

 

Omstandigheden: 

Deze set alleen toepassen bij droog weer, niet direct in de zon en bij een minimale temperatuur 
van 5°C en een maximale luchtvochtigheid van 85%. 

 

 

 

 

Werkschema zie andere zijde. 



 

 

Werkschema 

1. In alle gevallen dient het glas te worden gereinigd, zowel bestaand als nieuw glas. Bij 
voorkeur met een neutrale reiniger. Zorg dat er geen schoonmaakproducten 
achterblijven op het glas. 

2. Zorg dat onderdelen die niet geraakt mogen worden zorgvuldig zijn afgedekt en/of 
beschermd tegen contact met de Cleaner en Protector. 

3. Het glas wordt klaargemaakt voor de coating, door deze eerst met de BionicClean Ultra 
Glass Cleaner te poetsen. Giet of dep de cleaner op het witte microvezeldoek en poets 
het oppervlak. 

4. Controleer of het glas volledig schoon en streeploos is, voordat je start met het 
aanbrengen van de Glass & Solar Protector. 

5. Vouw de wit suède microvezeldoek om de zwarte applicator. 
6. Giet of dep Glass en Solar Protector op het doek, en breng een dunne, egale laag aan op 

het oppervlak. 
7. Veel materiaal gebruiken zorgt niet voor een betere bescherming, alleen voor een hoog 

verbruik. 
8. Laat de vloeistof minimaal 20 minuten drogen. 
9. Wanneer het oppervlak volledig droog is, kan een eventuele waas eenvoudig verwijderd 

worden door zachtjes het oppervlak op te poetsen met de zwarte glansdoek. 
10. Bescherm het oppervlak tijdens de droging zoveel als mogelijk tegen vuil en water. De 

optimale bescherming is na 3 dagen bereikt. 

 

Aanvullende informatie: 

Een beschermd oppervlak voorkomt het aanhechten van vuil. Dit betekent niet dat vuil en 
bijvoorbeeld kalk niet op het oppervlak kunnen achterblijven. Wel dat deze eenvoudig en zonder 
chemicaliën te verwijderen zijn.  

Op ondergronden die vaak belast worden door bijvoorbeeld schoon- of droogmaken, zal de 
werking van de protector sneller afnemen. 

Bij het opnieuw aanbrengen van de protector, het bovenstaande stappenplan herhalen. 

Laat gebruikte doeken eerst goed uitdampen, voordat je deze bij het restafval stopt. 

 

 

 

 

 

Dit is uitsluitend een advies. Het blijft de verantwoordelijkheid van de uitvoerende, om de juiste producten, onder goede condities 
te gebruiken, en de werkzaamheden met de grootste zorg uit te voeren. Wij adviseren altijd het maken van een proefvlak. Bij het 
afwijken van deze gebruiksaanwijzing, altijd eerst overleggen met leverancier. Aan dit schrijven kunnen geen rechten worden 
ontleend.  


