
Instrukcja postępowania i użytkowania szkła.

Szkło należy przechowywać w suchym pomieszczeniu i unikać pozostawiania go zachlapanego wodą na 

dłuższy czas.

Montaż szkła należy wykonać posługując się narzędziami specjalistycznymi do przenoszenia szkła, które 

swoją konstrukcją są dostosowane do wymiarów i ciężaru szkła , gwarantując bezpieczeństwo osób i otoczenia.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji Szyba nie powinna mieć kontaktu ze środkami chemicznymi 

działającymi  agresywnie  na  szkło  lub  folie  używaną  do  laminacji,  takimi  jak:  silikony,  smary,  tłuste  środki 

chemiczne, alkohole, rozpuszczalniki itp.

Producent nie ponosi odpowiedzialności  za użycie środków chemicznych  lub narzędzi   powodujących 

uszkodzenia powierzchni szkła, folii w szkle laminowanym, powłoki piaskowania, naklejanych ozdób lub powłoki 

teflonowej na lustrze.

Dla zapobieżenia powstawaniu trudno usuwalnych śladów na powierzchni szkła, w trakcie montażu szyb 

należy bezzwłocznie usunąć wszelkie etykiety, czy nalepki znajdujące się na powierzchni szkła.

Zaleca się szczególna ostrożność podczas transportu, rozpakowania i montażu szkła, celem uniknięcia 

uszkodzeń  mechanicznych  (szkło  odstawiać  zawsze  na  podkładkach,  w  szczególny  sposób  chronić  naroża  i 

krawędzie szkła przed kontaktem z twardym powierzchniami). Wszelkie informacje określające parametry wyrobów 

firmy Vitrobud oraz ich normy jakościowe zawarte są w Normie Zakładowej firmy Vitrobud, dostępnej na stronie 

www.vitrobud.com.pl.

W przypadku mocowania szkła w okuciach, na styku okuć i szkła zastosować należy uszczelki.

Szkło  trawione  chemicznie (Satyna)–  do  czyszczenia  szkła  używać  należy  zwilżonej  wodą  szmaty,  przy 

mocniejszych zabrudzeniach można użyć mleczka do czyszczenia np. CIF.

Szkło piaskowane – zabrudzenia usuwać należy miękką bawełnianą szmatką lub mikrofibrą, tylko przy użyciu  

ciepłej wody. Nie należny stosować żadnych środków chemicznych.

Szkło bezpieczne VSG/ laminowane– brzeg szyby laminowanej należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z 

silikonami oraz innymi środkami chemicznymi wchodzącymi w reakcję z foliami PVB i EVA

Lustro – powinno być mocowane do podłoża przy pomocy klejów do luster.  Powierzchnia klejenia powinna być 

równa, bez pozostałości powłok malarskich, czysta, odtłuszczona.

Witraże i ich imitacje – do ich czyszczenia stosować należy delikatne zwilżone wodą szmatki,  unikać trzeba 

dużego nacisku na szkło, folię i ołów. 

http://www.vitrobud.com.pl/

