
Duscholux Cleartec  
Rengøring: 
Før påføring af Cleartec, skal glasfladerne være rene, frie for fedt samt tørre. For at opnå et optimalt resultat, 

skal denne vejledning følges punkt for punkt. 

Til rengøring skal specialsvampen fra Cleartec-pakken bruges. Ryst flasken med rengøringsmiddel før brug. 

Påfør lidt rengøringsmiddel på svampen, og rengør glasset med cirkelrunde bevægelser. Skyl derefter grundigt 

glasoverfladen med rent vand. Der er rengøringsmiddel nok til 2 behandlinger på indersiden af glasvæggen. 

Tørring: 
Den rengjorte glasoverflade tørres med vedlagte tørreklud. Brug kun de vedlagte klude. Disse er lavet af 

naturfibre, og fjerner alle sæberester fra glasset. 

NB: Rør ikke glasoverfladen med fingrene. Glasoverfladen skal være helt fri for fedt og smuds. 

Påføring: 
Påfør Cleartec-væsken ved brug af vedlagte mikrofiberklud. Én 36 ml. flaske er tilstrækkelig for hele 

glasoverfladen. For bedste resultat, bør Cleartec-væsken påføres på ca. ½M2 af gangen.  

Tag lidt Cleartec-væske på svampen, og smør glasoverfladen ind med cirkelrunde bevægelser. Kun på 

indersiden! 

Derefter skal væggen poleres til alt overskydende Cleartec-væske er fjernet, og glasoverfladen bliver helt klar 

igen. Husk at bruge handsker under påføringen! 

Vigtig: 
Brug den samme side på mikrofiberkluden under hele processen. Alle indersider skal behandles på samme 

måde. Hvis der kommer Cleartec-væske på profiler, bundkar eller plastkomponenter, tør derefter af med en 

fugtig klud. For at være sikker på at Cleartec belægningen sidder, skal det tørre i ca. 60 min. Under 

tørringsprocessen, må overfladen ikke komme i kontakt med vand. 

HUSK: 
Cleartec-væsken indeholder brændbart stof samt et lavt indhold af syre. Påfør ikke Cleartec-væsken i 

nærheden af åben ild eller røg. 

Cleartec-væsken er ikke egnet til brusevægge der ikke er lavet af glas. Ej heller til vinduer eller 

spejloverflader. 

Lagres i et tørt og mørkt rum. Tåler ikke direkte sollys. 
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