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Návod na použití a údržbu skleněných výrobku GLASS VISION s.r.o. 
 
Údržba a použití skleněných dveří 
Nejvhodnější na umývání skleněných dveří je čistá teplá voda. Namočte hadřík do vody (doporučujeme 
„švédskou utěrku“), vyždímejte jej, aby z něj netekla při mytí voda a sklo umývejte krouživými pohyby. Je-li 
nějaké místo znečištěno více, čistěte jej čerstvě vyždímaným hadříkem - dokud je voda teplá. Voda nesmí stékat 
po skle do kování. 

Skla typu float (čiré) a satináto (leptané) necháme vyschnout přirozeně do sucha, pískovaná skla (pokud nejsou 
ošetřena ochranným lakem) vysušíme hadříkem do sucha. Pískovaná skla a satináto doporučujeme vždy 
umývat celoplošně, lokální umytí by na nich mohlo zanechat fleky. 

Pokud je znečištění větší a nelze jej umýt pouze vodou, je možné použít přípravky na sklo na alkoholové bázi, 
případně technický líh. Skla následně umyjeme celoplošně čistou vodou. V žádném případě však nepoužíváme 
agresivní a pískové mycí prostředky – mohou sklo neopravitelně poškodit. Na hrubou 
(satinovanou/pískovanou) stranu skel se rovněž nesmí dostat pěnové mycí prostředky – pěna nelze z hrubého 
povrchu vymýt! 

Skla polepená foliemi umývat jako čirá skla. Jen je zbytečně moc nenamáčet vodou a vyvarovat se čistících či 
jiných prostředků, které by mohly folie či jejich lepidlo poškodit. 

Údržba sprchových koutů 
Skla jsou z vnitřní strany ošetřena ochranným lakem proti vodnímu kameni, který zlepšuje stékání vody ze skla a 
tím snižuje i usazování vodního kamene.  
Na účinnost a životnost ochranného laku má vliv tvrdost vody. Čím je voda tvrdší, tím obsahuje více vodního 
kamene a snižuje účinnost i životnost tohoto laku. Výrobce uvádí obvyklou životnost cca 5 let. 
Dalším vlivem na životnost ochranného laku má samotná údržba sprchového koutu. Vnitřní stranu umývejte 
pouze čistou vodou či speciálními prostředky. Nejlépe po každém sprchování setřete sklo gumovou stěrkou od 
zbytků mýdla, šampónu a vody. Tím maximálně zamezíte vzniku vodního kamene. Otřít nezapomene ani 
těsnění a panty, které rovněž bývají usazováním vodního kamene postiženy. 

Údržba kování dveří, stěn a zábradlí 
Kování na celoskleněných dveřích, stěn a zábradlí je bezúdržbové. Po celou dobu životnosti není nutné jej 
mazat, ani nijak jinak speciálně ošetřovat. 

Kování umývejte jemně vodou navlhčeným hadříkem. Pokud je kování znečištěno více, můžete použít přípravky 
na lihové bázi.  

Je-li povrch kování či krytky z nerezové oceli, je vhodné povrch jednou za měsíc ošetřit přípravky na ošetřování 
nerezu. Při použití nerezových pantů v prostředí, kde kování přijde do styku s chlórem nebo solí (bazény, 
wellness, aj.), je nutné dbát zvýšené péčí o údržbu! Tím se rozumí 1x za 14 dní veškeré nerezové části kování 
ošetřit přípravkem na nerez. Při nedodržení frekvence a údržby kování může dojít k chemické reakci a na kování 
se mohou objevit stopy rzi. Při ošetřování postupujte podle návodů na přípravcích. Opět pozor na znečištění 
skla. V žádném případě nepoužívejte na ošetřování povrchu žádné agresivní ani pískové čisticí prostředky. 

Dovnitř do pantů, klik, zavíračů, profilů a podobně se nesmí dostat voda ani jiné čistící a jiné prostředky, které 
by mohly způsobit oxidaci či jiné poškození vnitřních částí. 
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Údržba a použití celoskleněného zábradlí 
U exteriérovém zábradlí může mít vlivem teplotních rozdílů sklo odchylky mezi jednotlivými tabulemi skla +-3 
mm. (hliníkový profil pracuje v případě, že je tepelně/mrazem namáhán a tím se hýbe i sklo v profilu) Zábradlí 
nevyžaduje zvláštní údržbu z hlediska seřizování a mazaní.  

Zábradlí se převážně vyrábí z hladkých skel, nevyžadují tedy žádnou vysoké nároky na přípravky pro čištění. 
Opět platí nečistit ničím na bázi písku, kde hrozí poškrábání skla. Ideální variantou teplá voda, v případě velkého 
znečištění čistící přípravky na bázi lihu. 

V případě exteriérového použití se doporučuje použití madla na horní hranu skla. Zajistí se tím možná 
delaminace skla a ochrana proti vodě. V případě jakékoliv pochybnosti o pevnosti skleněného zábradlí, 
k prasknutí skla nebo posunu kotvení v jakémkoliv směru, nás okamžitě kontaktujte! 

 

Údržba a použití skleněné markýzy 
Sklo je stejně jako u zábradlí vyrobeno z kaleného a vrstveného skla s bezpečnostní fólií. Do plochy tedy nehrozí 
rozbití, pozor na hrany skel, kde kalené sklo je náchylné na rozbití. 

Markýzy se převážně vyrábí z hladkých skel, nevyžadují tedy žádnou vysoké nároky na přípravky pro čištění. 
Opět platí nečistit ničím na bázi písku, kde hrozí poškrábání skla. Ideální variantou teplá voda, v případě velkého 
znečištění čistící přípravky na bázi lihu. 

V případě velkého a neočekávaného zatížení markýzy (sníh) nebo prohnutí markýzy z jiného důvodu, 
mechanicky odstraňte sníh nebo důvod průhybu. Nepoužívejte kovové předměty, pozor na hrany skel. 

Kotvení markýzy je buď nerezového, nebo hliníkové a nevyžaduje zvláštní údržbu. 

V případě jakékoliv pochybnosti o pevnosti skleněné markýzy, k prasknutí skla nebo posunu kotvení 
v jakémkoliv směru nás okamžitě kontaktujte! 


