Brilantnosť, ktorá nezmizne.
Poznáte to? Tak veľmi sa čistí a leští:

Vašu sprchu potrebujete iba jemne utrieť.

Konvenčné sprchové sklo stráca časom svoj

Vrstva spoľahlivo chráni sprchu nielen pred

lesk. Tvrdá voda, mydlo a čistiace prostriedky

koróziou ale aj pred inými škodlivými vplyvmi

pretvárajú normálne sklo:

ako je tvrdá voda, zvyšky mydla alebo čistiace

Vytvárajú mikroskopické škrabance, vodný

prostriedky. Vrstva znižuje námahu a čas na

kameň a v skutočnosti špinu a baktérie.

čistenie. Jednoducho pretrieť špongiou a vaša
sprcha sa opäť leskne v celej kráse.

Sklo sa stáva fľakatým a drsným.
Jednoducho povedané s estetickou ľahkosťou

Trvalá ochrana pred nečistotami s inovatívnym
uniGlas ® | CLEAN udrží vašu sprchu v takom

uniGlas ® | CLEAN robí vaše sklo odolnejším

stave ako keby bola nová. A to s minimálnym

ako normálne sklo a zároveň spĺňa najvyššie

čistiacim úsilím. Už v priebehu výroby sa

estetické štandardy. Perfektná kombinácia pre

povrch skla ošetrí špeciálnym prostriedkom

použitie v Sprchových podmienkach a garancia

vyvinutým

uniGlas

®

- Kooperation, ktorý

trvale chráni sklo.Vaše sklo bude roky
chránené pred koróziou a starnutím.

2 | uniGlas

®

pre dlhodobé uspokojenie požiadaviek
s garantovanou špičkovou kvalitou.

uniGlas ® | CLEAN

Špinavé sklo

®

Inovatívna úprava skla v sklárňach s uniGlas | CLEAN
vrstvou zabezpečuje, že sklo nebude mliečne a drsné.
Zostane trvale priehľadným s hladkým. Odolnosť voči
vodnému kameňu a špine je veľmi vysoká, preto je ľahko
čistiteľná a podstatne hygienickejšia ako normálne sklo.

Napriek pravidelnému čisteniu stráca sklo časom na sprchových
kabínach a na sprchových stenách a sprchových kútoch svoj lesk.
Vznikajú malé mliečne a drsné škvrny na povrchu skiel, ktoré sú
zapríčinené vodným kameňom, špinou a nečistotami ohrozujúcimi
zdravie.

Jednoznačné prednosti.
•

Vysoká transparentnosť a farebná neutralita
uniGlas

®

| CLEAN

z takmer neviditeľnej

povrchovej úpravy číreho skla.

Aktivovanie ochrannej vrstvy sa uskutoční
tepelným opracovaním skla a jeho účinky
zostávajú natrvalo na povrchu skla.

Jeho transparentnosť a farebná neutralita, je
nezávislá od hrúbky skla.
•

Dlhotrvajúci lesk
Špeciálna povrchová úprava chráni sklo

•

natrvalo pred koróziou skla a udržuje jeho lesk.

APLIKÁCIE

Jednoduché čistenie - zlepšená hygiena,

•

kvapky vody jednoducho stečú z povrchu
a týmpádom zanechávajú za sebou oveľa

uniGlas ® | CLEAN bol špeciálne navrhnutý a vyvinutý
pre použitie v sprchách. Môžu byť použité tak na sprchy
ako aj kúpeľne. Môžu sa použiť ako obklad zadné časti
steny aj ako celosklenené sprchové kúty.

menej vodného kameňa. Eventuálne zvyšky

NORMY

nečistôt sa môžu veľmi ľahko odstrániť.

• ÖNORM B 3719
• EN 12150-1
• EN 12150-2

Zlepšená hygiena znamená viac blahobytu
a spokojnosti.
•

Dlhotrvajúce účinky produktu uniGlas ® | CLEAN
sú výsledkom dlhotrvajúceho výskumu
a vývoja.

VARIANTY PRODUKTOV (na vyžiadanie)
• v rozmedzí od 6 mm do 10 mm
• číre sklo
• zakrivené sklo
• dekoratívne spracovanie (farebný náter, potlač,
pieskovanie atď.)

