UNICA

BY GLASSOLUTIONS

SMARTCLEAN KIT: MONTERINGSVEJLEDNING
STEP 1: SURFACE PREP - RENGØRING AF OVERFLADEN

Rengør glasset med en fugtig klud, hvorefter glasset tørres af med en tør klud.
Påfør væske fra flaske 1: Surface Prep på glasset ved hjælp af den medfølgende svamp brug den gule side.
Anvend derefter den hvide side af svampen og gnid væsken ind i glasset i mindst 1 minut.
Skyld glasset med rent vand og tør derefter af med en tør klud.
Glasset skal være helt rent og tørt, også i kanterne, før processen kan fortsætte. Det er vigtigt, at væsken ikke tørrer ind på glasset. Hvis det sker så skyld med vand og vask overfladen
igen.

STEP 2: MOISTURE REMOVER - FUGTIGHEDSFJERNER

Fugt en bomuldklud med indholdet fra flaske 2: Moisture Remover. Fordel det over hele glasset. Bliver kluden beskidt eller våd, så gentag det med en ren bomuldsklud. Det er vigtigt, at
hele glasset bliver behandlet, også rundt i kanterne.

STEP 3: PROTECTANT LIMESCALE - GLASBESKYTTELSE

Fold en bomuldsklud sammen, og hæld væske fra flaske 3: Protectant Limescale på enden af kluden og påfør
væsken på glasset i korte overlappende bevægelser (op og ned). Glasset vil få en mat hinde, hvilket er normalt.
Hvis kluden bliver våd eller beskidt, så smid den væk og tag en ny. Påfør også væsken på glaskanten, så den også
holder sig pæn så længe som muligt.
Vent mindst 10 minutter i tørre og varme omgivelser, eller 20 minutter hvis det er fugtigt og
køligt. Påfør derefter igen Protectant Limescale, men denne gang fra side til side for at sikre,
at hele glasset bliver dækket. Vent i mindst 20-30 minutter uanset forhold.
Vask derefter med varmt vand og en klud/svamp. Tør til sidst glasset med en ren
microfiber klud.

STEP 4: GLASS CARE - REGELMÆSSIG RENGØRING

Fortynd 2 lågfuld i 500 ml vand, som påføres på glasset med en svamp,
hvorefter det skylles med varmt vand. Tør af og poler med en tør klud.

