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Schoonmaak voorschriften glasfolie 

 

 
Na plaatsing van de glasfolie adviseren wij u de ruiten minimaal 4 weken niet reinigen i.v.m. het  

hechten van de folie. Eventuele kleine vocht- en of luchtbelletjes welke na montage van de folie zijn 

ontstaan, zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen/verdampen.  

Na deze periode kunnen de ruiten schoongemaakt worden met ruime hoeveelheid water met een 

zeepoplossing, zoals afwasmiddel of met water/azijnoplossing. 

 

     Belangrijk: Reinig de ruiten niet met een schuurspons, harde borstel, krabbers of dergelijke. 

     Gebruik geen agressieve middelen zoals Glassex, terpentine of spiritus.  

      

     Wij willen u erop wijzen dat er geen tape of andere producten met een lijmlaag op de folie  

     aangebracht mogen worden. Bij het verwijderen van deze producten kan de lijmlaag op de folie  

     achterblijven en/of de hardcoat laag van de folie kan beschadigden. 

     Ook schrijven of tekenen op de folie met verf, (krijt)stift of dergelijke is geheel op eigen risico. 

 

 

Man Cleaning Spray 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Protection heeft speciaal voor glasfolie een schoonmaak spray ontwikkeld.  

Een makkelijke en veilige manier om uw ramen, die behandeld zijn met een folie, grondig 

schoon te maken. Spray een klein beetje Man Cleaning Spray op de ruiten en wrijf het uit met 

een zachte, schone doek. Dat is alles wat u hoeft te doen om uw ruiten mooi schoon en helder 

te houden. 

Daarnaast is dit een zeer goede oplossing voor het schoonmaken van andere gladde 

oppervlaktes zoals spiegels, verkoopbalies, deuren en vitrines. 

     

Man Cleaning Spray is verpakt per doos van 12 spuitbussen à 400 ml per stuk. 

Totaal  €  68,40 / per doos, exclusief 21% BTW. 
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