
Czym jest ClearShield?
ClearShield to rodzaj polimeru o podwyższonej jakości, który po nałożeniu na chemicznie 
czyste szkło, tworzy z nim silne wiązania chemiczne stając się jego integralną częścią. 
Dzięki  temu  oraz  swoim  specjalnym  właściwościom,  zabezpiecza  powierzchnię  szkła 
przed  zabrudzeniami  i  zaciekami.  Ułatwia  jej  czyszczenie  i  pozwala  na  zahamowanie 
procesu rozwoju bakterii.

Jak trwałe są powłoki ClearShield?
Przy stosowaniu prostego i ekonomicznego programu pielęgnacji / konserwacji, powłoka 
ClearShield zachowuje swoje właściwości nawet do 15 lat. 

Czy nieprzywierające szkło ClearShield wymaga czyszczenia?
Tak, zabezpieczone szkło wymaga czyszczenia, jednak ponieważ znacznie wolniej ulega 
zabrudzeniom,  wszelkie  zabiegi  tego  typu  można  przeprowadzać  znacznie  rzadziej  i 
przebiegają  one łatwiej  i  szybciej.  Szkło  jest  zabezpieczone  na podobnej  zasadzie  jak 
pokryte teflonem naczynia. 

Jak należy myć szkło pokryte powłoką ClearShild?
Aby doprowadzić po kąpieli szkło do połysku, wystarczy spłukać je wodą, która usunie 
pozostałości mydła lub innych substancji myjących; a potem przetrzeć je miękką szmatką. 
Dzięki takiemu zabiegowi zapobiegniemy odłożeniu się grubego osadu na szkle.

Środki do pielęgnacji kabin

Szkło w kabinie prysznicowej, zarówno to z powłoką, jak i bez niej, nie powinno być 
czyszczone preparatami szorującymi (np. mleczkiem, pastą bądź proszkiem do prania). 
Nie powinno się też używać środków zawierających kwasy, aceton lub benzynę.



Czym jest program konserwacji szkła ClearShield ‘Non-Stick’ Glass i jaki jest jego 
cel?
Program konserwacji szkła nieprzywierającego opiera się na stosowaniu preparatów After-
Care,  utrzymujących  jego  pożądany  wygląd  oraz  właściwości.  W  skład  programu 
konserwacyjnego  wchodzi:  -  stosowanie  preparatu  do  czyszczenia,  przeznaczonego 
gównie  do  szkła  ClearShield  -  okresowe  stosowanie  preparatu  wzmacniającego 
zabezpieczoną powierzchnię, która narażona jest na oddziaływanie bardzo niekorzystnych 
warunków atmosferycznych lub  wpływ substancji  chemicznych,  takich  jak  np.  osad  z 
twardej  wody lub spływ betonu po powierzchni.  Preparat  ten znacznie  przedłuża czas 
funkcjonowania systemu ClearShield. 

Czy konieczne jest stosowanie produktów firmy Ritec do czyszczenia i konserwacji 
szkła ClearShield?
Zalecane  jest  stosowanie  produktów  firmy  Ritec,  ponieważ  zostały  one  opracowane 
specjalnie z myślą o wydłużeniu właściwości użytkowych i estetyki powłok ClearShield. 
Można również stosować inne środki czyszczące pod warunkiem, że nie mają właściwości 
ścierających i nie pozostawiają osadów ani nalotu. Stosowanie innych produktów nie jest 
zalecane. 

Co jaki czas należy powtarzać zabezpieczanie powierzchni systemem ClearShield?
Przy  postępowaniu  zgodnym  z  zaleceniami  programu  konserwacji,  ponowne 
zabezpieczenie powierzchni należy przeprowadzić po około 10-15 latach, w zależności od 
ekspozycji na czynniki zewnętrzne. 

Co może uszkodzić szkło zabezpieczone systemem ClearShield?
Uszkodzić  je  mogą silne środki chemiczne oraz środki o właściwościach ścierających. 
Jednak właściwości łatwo-czyszczące szkła ClearShield eliminują konieczność stosowania 
tego typu preparatów.

Wszelkie środki do pielęgnacji i czyszczenia kabin z powłoką ClearShild dostępne są w 

sklepie firmowym Vitrobud.


