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LASIN HOITO-OHJE
1.Lasipinta on säännöllisesti puhdistettava likaantumistason mukaisesti.
2.Lasien pinnat pitää puhdistaa runsaalla vedellä ja pehmeällä rätillä tai sienellä,johon ei sisälly
hiekkajyviä eikä muita abrasiivisia vieraita esineitä. Myös kaupoissa tarjottavien lasin puhdistukseen
tarkoiteeeujen puhdistusaineiden käyttö on hyväksytty.
3.Tavallisesti lasipinta kestää hyvin neutraaleja tai heikosti happamia pesuaineita; alkaliset aineet
vahingoittavat lasipintaa.(PH-taso 7 on neutraali; 0-6,9 on hapan ja 7,1-14 on alkalinen) Mitä
matalampi on happamen tai mitä korkeampi alkalisen ainee PH-taso,sitä syövyttävämpi aine on.
4.Rasvan,öljyn ja tiivistysaineiden jäännökset voi poistaa käyttämällä passiivisia alkoholin pohjalla
valmistettuja ruiskutettavia liuoksia (kuten esim.sprii,isopropanoli yms.).Sen jäkeen pinnat pitää
huuhdella runsaalla puhtaalla vedellä.
5.Maalin,sementin,betoniseosten yms. jäännökset pitää poistaa lasin pinnasta heti eli ennen niiden
kuivumista.Tässä tapauksessa,jos lasitustöita seuraavat ulko- tai sisäviimeistelytyöt,lasipinnat pitää
varmasti peittää – jottei lasipintaan joutuisi maalin,sementin,seosten yms.jäännöksiä- muutoin
myöhemmän lasipinnan puhdistuksen aikana syntyy suuri naarmujen aiheutumisen vaara.
6.Pienten ja vaikeasti poistettavien jäännösten poistaminen abrasiivisten aineiden,teräsvillan tai
partaterän avulla on mahdollista,kun toimitaan äärettömän varovasti ja pidetään partaterä
tasokulmaisesti lasipinnan suhteen.
7.LASIA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA PUHDISTAA KOKONAAN TERÄVIEN TAI ABRASIIVISTEN
ESINEIDEN AVULLA !!!
8.Lasissa sijaitsevat tiedottavat tarrat pitää poistaa heti lasien asennuksen jälkeen.
9.Lasi on erittäin herkkä hitsaus- ja leikkauskipinöille. Lasi, jonka pintaan joutuu
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nimitettyjä paloja, on lopullisesti VAHINGOITTUNUT !!! Tästä syystä nimitettyjä töitä pitäähuolellisesti
välttää lasin läheisyydessä.
10.Läpinäkymättömiä esineitä,esimerkiksi mustaa kalvoa,laskoskaihtimia yms., ei saa asettaa
suoraan lasipintaa ( ennen kaikkea lasipakettia ) vasten – lasien ja peitteen väliin on jätettävä
tuuletusväli, muutoin saattaa aiheutua terminen reaktio, lasi saattaa kuumentua ja särkyä.
11.Kittaukset ja tiivistykset on tarkistettava säännöllisesti. Mahdolliset puutteet, virheet ja
kulumiset korjattava viipymättä.
12. Lasien kiinnityshelat saranat, liukukiskot ym... lasinkiinnitys helat ont tarkistettava ja mahdolliset
kulumiset tai viat on korjattava viipymättä.
13. Kosteuden / veden joutumista peilin taakse vältettävä, jos kiinnieden ja peilin väliin jää vettä on
se kuivattava.
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