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PRODUSUL

1- Produsul

Produsul

TIMELESS este o sticlă tratată, cu
funcţie anti-coroziune pentru
cabinele de duș. Totodată, aceasta 
este mult mai ușor de curăţat decât 
sticla obișnuită. Stratul de depunere
TIMELESS a fost astfel realizat
încât este aproape invizibil, aspectul
fiind foarte apropiat de cel al sticlei
obișnuite.

1 .1  Durabil itate

Sticla TIMELESS este adecvată 
pentru cabinele de duș.
TIMELESS respectă criteriile de
durabilitate ale clasei A conform
standardului SR EN 1096-2.
TIMELESS respectă, de
asemenea, standardul european
EN 14428 privind cabinele de duș.

1 .2 Defecte

TIMELESS respectă cerinţele
standardului SR EN 1096-1: criterii
de acceptabilitate pentru defecte ale
sticlei cu depunere.
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INSTRUCŢIUNI GENERALE

Instrucţiuni generale
2- Instrucţiuni generale

2.1 Identif icarea stratului 
de acoperire

•  Acesta nu este ușor de detectat.
Depunerea TIMELESS este
transparentă. Se poate folosi o 
lampă UV pentru a identifica partea 
de Sn a sticlei:
TIMELESS se află pe partea
opusă (depunerea este întotdeauna
aplicată pe partea atmosferică a
sticlei float).

•  Alternativ, pentru a evita confuziile
în timpul instalării, procesatorii / 
producătorii de panouri pentru duș 
TIMELESS sunt rugaţi să aplice un 
autocolant semi-adeziv pe partea 
de Sn a sticlei (partea netratată a 
sticlei). Autocolantele sau etichetele 
vor fi îndepărtate după ce nu mai 
sunt folositoare.
Se recomandă ca restul reziduurilor
să fie curăţate ușor fără a deteriora
stratul de depunere.

•  Saint-Gobain Glass a dezvoltat un
detector special pentru 
indentificarea stratului de depunere 
® TIMELESS. Vă rugăm contactaţi 
reprezentantul dvs. de vânzări 
pentru mai multe informaţii. 

2.2 Manipulare

•  Evitaţi întotdeauna urmele de
degete și urmele de murdărie care
vor impune o curăţare suplimentară
a sticlei.
•  Sticla trebuie întotdeauna să fie
manipulată cu mănuși curate în
timpul instalării și manipulării.
Trebuie să aveţi grijă să nu zgâriaţi
sticla sau stratul de depunere.  

2.3  Transportarea foi lor de 
sticlă f inisate

•  Trebuie să aveţi mare grijă ca
stratul de depunere să nu se
deterioreze în timpul transportului.
Bucăţile de sticlă tăiată trebuie
transportate în cutii (recomandat)
sau în cadre de protecţie, iar sticla
trebuie protejată:
- În jurul pachetelor de sticlă:
Protecţie folosind o foaie de spumă
„CELL-AIR”
- Între foile de sticlă: Protecţie
folosind pudră neutră; sau un strat
de hârtie moale, neutră (fără acizi),
curată, fără grăsimi; sau plăcuţe
distanţier de separare din plută
non-adezive (recomandat).

•  Pachetele de sticlă trebuiesc
ambalate și protejate.

2.4 Despachetare

•  În timpul despachetării, trebuie să
aveţi grijă ca materialul de ambalare
să nu zgârie sau deterioreze stratul
de depunere. Evitaţi frecarea foilor
de sticlă de alte foi de sticlă sau de
alte obiecte, pentru a nu le deteriora.

2.5 Montare

•  Manipulaţi sticla folosind mănuși
curate. trebuie montată cu suprafaţa 
cu depunere în interiorul cabinei de 
duș (sau în zona care va fi expusă la 
apă în timpul dușului).
•  Atât în timpul transportului, cât și
la locaţie, este esenţial ca sticla să fie
protejată de murdărie și stropi din
alte tipuri de materiale, cum ar fi:
pietrișul, betonul, ipsosul, mortarul
etc. În cazul în care suprafaţa sticlei
se murdărește, murdăria trebuie

îndepărtată imediat, înainte de a se
usca, folosind multă apă.
•  Curăţarea la locaţie se va realiza
folosind multă apă. Toată murdăria
trebuie îndepărtată. Se poate folosi
un burete curat.
•  Trebuie să aveţi grijă să nu
deterioraţi stratul de depunere,
folosind unelte din materiale moi,
atunci când este necesar. Evitaţi
contactul sticlei cu altă sticlă și al
sticlei cu metalul. Se vor folosi
lubrifianţi care nu lasă urme.
•  În general, se vor folosi adezivi
speciali pentru cabinele de duș. În
cazul în care aveţi dubii, trebuie să
testaţi compatibilitatea adezivului cu
stratul de depunere. Dacă este
necesar, vă rugăm contactaţi
Saint-Gobain Glass pentru lista de
adezivi recomandaţi.
•  Adezivul se va folosi doar când este
necesar. Eventualele urme vor fi
îndepărtate imediat. Acestea pot fi
curăţate folosind produse neutre
utilizate în mod frecvent la
întreţinerea ferestrelor. Dacă este
lăsat să se usuce sau să se
întărească, unicul mod de
îndepărtare a siliconului este
folosirea acetonei diluate pe o cârpă
moale (nu folosiţi niciodată o unealtă
ascuţită, cum ar fi o lamă de ras).

2.6 După montare

•  Curăţaţi suprafaţa sticlei temeinic
cu apă.
•  Nu folosiţi materiale cum ar fi creta
pentru a indica prezenţa sticlei.
•  Aceste materiale sunt abrazive și
pot deteriora stratul de depunere.
•  Dacă montarea într-o locaţie nu
s-a finalizat, asiguraţi-vă că sticla
este bine protejată împotriva oricărui
risc de lovire care ar putea afecta
stratul de depunere. 
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ÎNTREŢINERE

3- Întreţinere

Întreţinere
3.1  Întreţinere și  curăţare

TIMELESS este o sticlă care nu
necesită o întreţinere specială.
Totuși, este necesar a se curăţa cu
regularitate pentru a-i menţine
aspectul plăcut și pentru a-i mări
durata de viaţă. Frecvenţa
intervalului de curăţare depinde de
rata de utilizare a dușului. Este
recomandat ca o curăţare temeinică
să se realizeze aproximativ de două
ori pe săptămână în cazul unei
utilizări regulate.

3.2 După duș

•  După fiecare duș, se recomandă ca
sticla să fie clătită cu apă de la
robinet și, după aceea, folosiţi o
racletă din cauciuc moale pentru a
elimina apa rămasă pe suprafaţa
sticlei.
Aceasta este cea mai bună 
procedură pentru a menţine un 
produs perfect de-a lungul duratei 
sale de viaţă.
Veţi observa că pe suprafaţa sticlei
TIMELESS va rămâne mult mai
puţină apă decât în cazul sticlei
obișnuite. 

3.3 Curăţarea dispozitivului

•  Oţetul alb diluat este soluţia ideală
pentru a elimina formarea de calcar
pe suprafaţa sticlei. Este recomandat
să efectuaţi această procedură de
curăţare cel puţin de două ori pe
lună. În cazul în care apa are o
concentraţie mare de calcar, se va
folosi un produs comercial care
curăţă calcarul, cum ar fi Antikal,
Cilit-Bang sau alte produse
echivalente. Se poate folosi un
burete moale sau o cârpă pentru
aplicarea soluţiei pe suprafaţa sticlei.
•  Clătiţi cu apă după aplicare și apoi
îndepărtaţi excesul de apă cu o
racletă de curăţat neutră, folosită în
mod obișnuit pentru curăţarea sticlei,
cum ar fi, pentru a elimina reziduurile
de săpun (de exemplu, produs de
curăţat pe bază de alcool).

3.4 Măsuri de precauţie la 
curăţare

•  Nu folosiţi produse de curăţare care
conţin particule abrazive. Nu este
permis a se folosi substanţe chimice
lichide pentru curăţat.
•  Nu se vor folosi substanţe precum
alcoolul pur, acetonă, alte substanţe
acide, exceptând oţetul, soda, baze
puternice și înălbitori acizi.
•  Este interzisă folosirea
instrumentelor de curăţat tari, cum
ar fi: bureţi de curăţat sau cârpe,
lână de oţel și lame de ras.
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