
            

 

 

Schoonmaak voorschriften glasfolie: 
 

 

 

 

 
Na plaatsing gelieve minimaal 2 weken de ruiten niet reinigen, i.v.m. het hechten van de folie aan 

de ruiten. Na deze periode kunnen de ruiten schoongemaakt worden met ruim water met een 

zeepoplossing, bijv. afwasmiddel (dreft etc.) of met een schoonmaak azijn-oplossing. 

 

 

     Let op: Het is belangrijk dat u de ruiten niet reinigt met een schuurspons of met een spons en 

     wisser die aan de buitenzijde of voor de sponningen worden gebruikt, dit in verband met eventuele 

     scherpe deeltjes zoals zandkorrels etc. Gebruik absoluut geen agressieve middelen zoals;  

     glassex, terpentine, spiritus en/of andere alcoholhoudende oplossingen en gebruik geen borstels,   

     krabbers e.d. om de folie mee schoon te maken. 

 

 

Man Cleaning Spray 

 

     Dit is een schuimlaag die u op de ruiten spuit waarna de ruiten alleen nog maar met een zachte, 

   droge doek nagewreven hoeven te worden. Water en wissers zijn niet meer nodig en de kans op  

     eventuele beschadigingen beperkt u tot het minimum.  

     Ook zeer geschikt om spiegels, toonbanken, verkoopbalies, deuren en vitrines schoon te maken. 

 

 

     Man Cleaning Spray is verpakt per doos van 12 spuitbussen à 400 ml en kosten €  5,70/ per bus 

     Totaal €  68,40. Prijs exclusief 21% BTW, franco huis. 

 

 

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

     aangebracht mag worden. Dit omdat bij het verwijderen hiervan de lijmlaag op de folie achter blijft. 
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