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SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS BENELUX

TIMELESS doucheglas is 
onderhoudsvriendelijk. Niette-
min moet het glas regelmatig 
worden schoongemaakt zodat 
het er goed uit blijft zien en lan-
ger meegaat. Hoe vaak het glas 
moet worden  schoongemaakt, 
hangt af van het gebruik van de 
douche. Aanbevolen wordt om 
bij regelmatig gebruik het glas 
ongeveer tweemaal per maand 
grondig te reinigen.

Na een douche

Aanbevolen wordt om na elke 
douchebeurt het glas met 
gewoon water af te spoelen en 
het weinige water dat acht 
blijft vervolgens met een 
zachtrubberen trekker van het 
glasoppervlak te verwijderen. 
Op deze manier blijft het 
product tijdens zijn gehele 
levensduur in perfecte staat.

Onderhoud en reiniging Regelmatige reiniging

Verdunde witte azijn is de 
ideale oplossing om kalkafzet-
ting te verwijderen van het 
glasoppervlak. Aanbevolen 
wordt het glas ten minste 
tweemaal per maand op deze 
manier schoon te maken. Bij 
hard water kan een commer-
cieel ontkalkingsproduct voor 
doucheruimten, zoals Antikal 
of Cillit-Bang en dergelijke, 
worden gebruikt. De oplossing 
kan met een zachte spons of 
doek op het glasoppervlak 
worden aangebracht. Afspoe-
len met water en daarna het 
achterblijvende water met een 
trekker verwijderen. 
Neutrale schoonmaakpro-
ducten die doorgaans worden 
gebruikt voor het reinigen 
van glas (zoals op alcohol 
gebaseerde glasreinigingspro-
ducten) zijn toegestaan om 
bijvoorbeeld zeepresten te 
verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen bij 
het reinigen

Gebruik geen schoonmaak-
middelen met schurende 
bestanddelen. Chemische 
reinigingsmiddelen zijn niet 
toegestaan. 
Gebruik geen zuivere alcohol, 
aceton, soda, sterke basen of 
bleekmiddel, of andere zuren 
dan azijn.
Harde schoonmaakartikelen 
zoals schuursponsjes, schuur-
doekjes of schuurwol zijn 
verboden.

EEN GARANTIE VAN TIEN JAAR GECERTIFICEERD MET GLASLABELLING

Garantie:
Het TIMELESS doucheglas is gegarandeerd corrosiewerend voor de eerste koper* gedurende 10 jaar vanaf de eerste 
levering, onder normale gebruiksomstandigheden en op voorwaarde dat de verwerkings-, hanterings-, onderhouds- en 
gebruiksinstructies van Saint-Gobain Building Glass in acht worden genomen. Corrosiewerend betekent dat TIMELESS 
glas, bij gebruik onder dergelijke omstandigheden, geen homogene witachtige sluier vertoont van meer dan 5% gemeten 
via een gemiddelde haze** aan de coatingzijde.

Deze garantie is niet van toepassing:
- als het glas kapot is, als het glas door een ongeluk of andere externe oorzaken beschadigd is of als het glas op niet-
conforme wijze wordt gebruikt;
- als het glas niet overeenkomstig de instructies in de documentatie en op www.saint-gobain-building glass.com 
voorgeschreven, vervoerd, opgeslagen, gehanteerd, geïnstalleerd, samengevoegd, gereinigd, gebruikt of onderhouden is;
- na afloop van de oorspronkelijke garantietermijn van het glas.

Garantiebeperkingen:
Deze garantie dekt alleen de vervanging van het TIMELESS glas of de terugbetaling van het verschil tussen de 
oorspronkelijke verkoopprijs en de verkoopprijs van een glassoort zonder coating, zulks uitsluitend ter beoordeling van 
Saint-Gobain Building Glass. In geval van vervanging wordt het glas op het adres van de eerste koper bezorgd. 
Deze garantie heeft geen betrekking op krassen, breuk, scheuren en directe of indirecte ongevalschade. De kosten voor 
het demonteren en terugplaatsen van het glas zijn niet gedekt. De garantie is niet-overdraagbaar.
De wettelijke garantie blijft behouden.

* eerste koper: klant van Saint-Gobain Building Glass
** de haze wordt gemeten als de verhouding tussen de diffuse transmissie en de totale transmissie (diffuus+speculair) volgens de norm ASTM D1003-11e1
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