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Materiaali: Ruostumaton teräs

Kosketusohjauslistajärjestelmä. Järjestelmä sallii 0-30
asteen kulmat jokaisessa halutussa risteyskohdassa,
tuotetta ei siis tarvitse leikata asentaessa. 90-asteen
risteykset ohjaavat näkövammaisia tehokkaasti. Tuote
soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
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Tuotekoodi: GW0090
Koko (lxk): 25x5 mm
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GW0090 - sarjan RST- ohjaavat lattialistat
voidaan asentaa kivi- betoni tai vastaavalle
kovalle alustalle. Asennukseen käytetään
liimaa sekä ruuveja.  (kuva-3)

Suosittelemme Wurth polymeeriliima ja
tiivistemassaa GW0090-sarjalle. Se kestää
käyttöä hyvin.

Ennen liimausta on sekä lattia, että listan
pohja puhdistettava huolellisesti liasta ja
rasvasta.
(kuva-4)

Wurth polymeeriliima ja tiivistemassa.
Vaalean harmaa.

RST - opastelistan väri on harmaa, joten polymeeriliiman
väriksi suositellaan harmaata.   (kuva-3.a)

Betoni

RST

Liima

Laatta
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Tämän jälkeen liima levitetään tasaisesti
opastelistan pohjaan ja opastelista liimataan
voimakkaasti painamalla valitulle linjalle.
(kuva-5)

Liiman kuivumisen ajaksi on listoihin
kiinnitettävä ilmastointi- tai muuta vastaavaa
teippiä, jotta listat pysyvät paikoillaan ja
linjassa. 
(kuva-7)
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Listojen päälle on hyvä asettaa myös painoja,
jotta varmistetaan listan hyvä kiinnitys
lattiaan.
(kuva-8)

50 mm listan molemmista päistä on pohjassa
4 mm reiät.
(kuvat 9, 10 ja 11)

Käyttämällä lisäksi ruuvikiinnitystä, esim. RST
hitsauspultti (4x16 mm) GW0090 varmistetaan
listojen hyvä pysyvyys lattiassa.
(kuva-12)
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Listojen pohjaan molempiin päihin kierretään
kevyesti 4x16 RST ruuvit.
(kuvat 11-13)

Lattiaan ruuveja vastaaviin kohtiin porataan
6-8 mm reiät. Poratut reiät on imuroitava
pölystä, jotta liima pysyy lattiassa.
(kuva-14)

Wurth puhallus spray poistaa tehokkaasti
pölyn.
(kuvat 15 ja 16)

Liian tiukka ruuvien kiertäminen aiheuttaa listan päälle
kohouman.  (kuva-14)

HUOM! Ohjaavan listan kulmapala GW0090B-C:ssa ei ole
ruuvikiinnitystä. Kulmapalat pysyvät paikoillaan kun ne
liitetään niitä vastaaviin jatkopaloihin. 90-asteen
kulmapalassa GW0090-A on ruuvikiinnitys yhdellä ruuvilla.
(kuva-2)
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GW0090- ohjauslista järjestelmä on suunni-
teltu niin, että leikkaamista ei yleensä tarvita
vaan osista voidaan rakentaa leikkaamatta
tarpeeseen sopiva kokonaisuus. Joskus
vastaan saattaa kuitenkin tulla tilanne, jossa
listaa on leikattava sen asentamiseksi. Listan
leikkaus onnistuu parhaiten metallileikkurilla.
Leikatessa varmista, että leikattava osa sopii
jatkopalaansa (palat on muotoiltu sopimaan
toisiinsa). Leikkauksen jälkeen kiinnitä liima
edellä kuvattujen ohjeiden mukaan ja aseta
osa varovasti oikealle paikalleen. 
(kuvat 17, 18 ja 19)
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Alla esimerkkejä GW0090- sarjan käyttömahdollisuuksista ja ohjauslinjoista, joita
järjestelmällä voi toteuttaa.
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2. ALUMIINILISTA GW0046, VAROITUSLAATTA GW0093 JA
POLYKARBONAATTILISTAN GW0004 ASENNUSOHJE.

Ohjaavat listat ja taktiiliset varoituslaatat ovat helposti asennettavissa erilaisille pinnoille
liimalla ja ruuveilla. Sauvat ja listat asennetaan peräkkäin muodostamaan yhtenäiset linjat,
jotka ohjaavat esimerkiksi hätäuloskäynnille.

Alumiinilista
GW0046

Polykarbonaattinasta
GW0022

Leikkaus
Alumiinilista GW0046

Leikkaus
Polykarbonaattilista
GW0004

RST
GW0004

Liima

Laatta tai
betoni

RST
GW0046

Liima

Laatta  tai
betoni

6 mm 
3 mm 
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Polykarbonaattilista
GW0004

Taktiilinen varoituslaatta
GW0093



Koko (lxkxp):
25x5x1960 mm
Materiaali: Alumiini
(kuvat 1 ja 5)

Alumiinilista
GW0046

Koko (lxk): 
25x5 mm 
(kuvat 2, 3 ja 6)

Polykarbonaattilistat
GW0004 ja GW0022

100 - 2500 mm
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Taktiilinen
Varoituslaatta, 
Alumiini GW0093

(kuva 4)

60
0 

m
m

 

40
0 

m
m

100 - 2500 mm

100 - 2500 mm

25
 m

m

25
 m

m
 

25
 m

m
 

Asennusohjeet Glowway



Asennusohjeet Glowway



Opastelista kiinnitetään Wurth polymeeriliima
ja tiivistemassalla. Alumiinisen eloksoidun
opastelistan väri on harmaa, joten
polymeeriliiman väriksi suositellaan vaalean
harmaata. (kuvat 14 ja 17).

Ennen liimausta on sekä lattia että listan
pohja puhdistettava huolellisesti liasta ja
rasvasta. Tämän jälkeen liimaa levitetään
tasaisesti opastelistan pohjaan ja opastelista
liimataan kiinni painamalla sen voimakkaasti
valitulle linjalle. 
(kuva-15)

Liiman kuivumisen ajaksi on listoihin
kiinnitettävä ilmastointi- tai muuta vastaavaa
teippiä, jotta listat pysyvät paikoillaan ja
linjassa.  (kuvat 16 ja 20)

Wurth polymeeriliima ja tiivistemassa.
Vaalean harmaa.

Asennusohjeet Glowway



6mm

6mm

Asennusohjeet Glowway



Tarvittaessa voi kiinnitystä parantaa
poraamalla listojen keskelle reiät valituille
välimatkoille 5-6 mm poralla.  (kuvat 21-26).

Reiät senkkaamalla saadaan ruuvit
tasapintaan opastelistan kanssa. (kuvat 25, 26
ja 27).

Suositeltava ruuvi on Wurth A4 levyruuvi 4,2
mm linssikannalla, DIN 7983C.  (kuva-27).

Wurth A4 levyruuvi 4,2 mm
linssikannalla, DIN 7983C
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Suosittelemamme tapa leikata tuotteita on
käyttämällä ammattileikkuria tarkkojen
kulma-asteiden saavuttamiseksi. 
Voit kuitenkin myös käyttää käsisahaa
leikkaamiseen, jos olet itsevarma taidoistasi. 
 (kuvat 18, 28 ja 31).
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Säännöllinen puhdistus ja tahrojen poisto: 

Asennuksen jälkeinen puhdistus: 

Puhdista polykarbonaattituotteilla tehdyt
pinnat säännöllisesti.
Käytä neutraaleja (pH 6-8) yleis-
puhdistusaineita niiden valmistajien
antamien käyttö- ja turvallisuusohjeiden
mukaisesti. 
Vältä hankaavia ainesosia sisältäviä
puhdistuslaikkoja ja harjoja. 
Puhdista polykarbonaattituotteilla tehdyt
pinnat imuroimalla, puhdistusliinalla tai
pehmeällä harjalla. Älä käytä puhdistuk-
sessa yli 60° C vettä, jotta polykarbonaatti
ei säröile. Tuotteiden alle ei tule päästää
kosteutta. 

Jälkivalaisevien polykarbonaatti-
tuotteiden perusomaisuudet:

JÄLKIVALAISEVIEN
POLYKARBONAATTITUOTTEIDEN
PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET.

Asennusohjeet Glowway

Puhdistuksen periaatteet:

Tuotteet tulee puhdistaa asennuksen jälkeen.
Irtonainen lika poistetaan lakaisemalla, jonka

jälkeen tuotteet puhdistetaan neutraalilla
(pH 6-8) yleispuhdistusaineella.

Säännöllinen puhdistus tehdään käyttö-
kohteesta riippuen joko useita kertoja
päivässä, päivittäin tai viikoittain.
Puhdistukseen yleensä riittää lämmin vesi,
johon on lisätty puhdistukseen soveltuvaa
neutraalia (pH 6-8) yleispuhdistusainetta.
Tahrojen puhdistuksessa käänny siivousalan
ammattilaisen puoleen. Kokeile siivous-
ainetta ensin pienelle alueelle varmistaaksesi
aineen soveltuvuuden. 

Koska Glowway Oy:n jälkivalaisevat
polykarbonaattituotteet ovat ei-huokoista
materiaalia, ne eivät ime likaa rakenteisiinsa
ja ovat siten helposti puhdistettavia. 
Polykarbonaatti materiaalina kuitenkin
rajoittaa puhdistusaineiden käyttöä, koska
polykarbonaatti EI kestä emäksisiä (pH>7)
puhdistusaineita, happoja (mm. rikkihappo,
typpihappo, etikkahappo), eikä liuottimia
(esim. asetoni, tolueeni, metyleenikloridi,
tärpätti, maalin poistoaine).
Polykarbonaatti ei kestä myöskään yli 60° C
vettä, vaan se alkaa säröillä. Samoin
hankaavia ainesosia sisältävien puhdistus-
laikkojen tai harjojen käyttö on KIELLETTY,
koska ne hiovat pintaa, jolloin mm.
liukastumisen esto huononee ja pinta
naarmuuntuu. Samoin hoitoaineet, jotka
muodostavat tuotteen pinnalle kalvon,
heikentävät tuotteen liukastumisen esto
omaisuutta. 
Käytä tuotteiden puhdistuksessa lämmintä
vettä ja neutraaleja (pH 6-8) yleis-
puhdistusaineita. 







3. LASI TUOTTEET:

Tekniset tiedot;

Esteettömyystuotteiden koot:

Lasilaattojen koot:
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I. GLOWWAY LASILAATTOJEN YLEISET ASENNUSOHJEET:

Asennustyö edellyttää asentajilta laatoitustyön hyvää ammattitaitoa ja riittävää perehtymistä
ohjeisiin sekä asennettaviin tuotteisiin. Vältä tuotteiden maalattujen osien mekaanista
hankausta tuotteiden tarkistamis- ja asennusvaiheessa. 

LASILAATAT: GW0043, GW0057, GW0038, GW0052, GW0072

Lasilaatat

Ura

Lattia

Lattiassa olevan uran tulee olla n.
6/10 mm leveämpi kuin laatan leveys
ja n. 5 mm syvempi kuin laatan
korkeus.

Laatta asennetaan maassa olevaan uraan
tasapintaan lattian kanssa.

3 mm 

3 mm 

13 mm 

8 mm

31 mm

 25mm 

(kuva-a.2)
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Lisää laasti

Opastelaatan kiinnitykseen käytettävän
laastin tulee olla laattojen kiinnittämiseen
tarkoitettua vedenpitävää ja pakkasen
kestävää laastia. Opastelaattojen saumau-
kseen voidaan käyttää vedenpitävää
epoksisauma-ainetta tai vedenpitävää ja
pakkasen kestävää laastia. Tärkeää on, ettei
laattojen alle pääse kosteutta. Asennus-
työkaluilla kuten kouruilla ja kupeilla
asennetuille tuotteille on erilliset asennus-
ohjeet alempana. 
Asennukseen voidaan käyttää vain laasteja,
joiden kuivumisaika on riittävän pitkä, jotta
saumat ja laatat saadaan varmuudella
suoraan linjaan.  (kuva-4)
Kerralla levitettävän laastin määrän tulee
olla sellainen, että laasti pysyy kosteana
koko asennuksen ajan.
Mikäli laastia levitetään liian pitkälle
matkalle kerralla on vaarana, että levitetyn
laastin loppuosa alkaa kuivua, eivätkä
opastelaatat kiinnity kunnolla alustaansa. 

Lasilaattojen alla olevan pohjan tulee olla
täysin puhdas ja pölytön. (kuva-3)

Opastelaatan  alla oleva laasti tulee levittää
tasaisesti lasilaatan alle sen koko matkalta.
Epätasainen alusta saattaa johtaa lasilaatan
murtumiseen.  (kuva-5).

Ennen  saumausta tulee varmistaa, että
saumattava väli on puhdas ja pölytön. 
(kuva-6).

Opastelaattoja  ei tule asentaa pusku-
saumalla vaan niiden välit tulee saumata
saumausaineella. Mikäli rakenteiden alus-
tassa on liikuntasauma, on niihin kohtiin
sauma-aineen sijasta käytettävä sään
kestävää elastista saumamassaa,  jotta laatat
eivät mene poikki tai murru alustan
muutosliikkeistä.  (kuvat 5 ja 6).

Asennusohjeet Glowway

Tuotteiden asennuksessa on aina otet-
tava huomioon kyseessä olevan tilan
olosuhteet. Esim. maan alla työsken-
neltäessä alhainen lämpötila ja kosteus
voivat vaikuttaa kiinnitys- ja saumaus-
materiaalien valintaan ja kuivumisaikaan
merkittävästi.



Laasti on lisätty

Laastia ei vielä
laattojen välissä

Lopuksi

Asennusohjeet Glowway

Asennetut opastelaatat tulee suojata
asianmukaisesti, kunnes niiden alla oleva
laasti on kokonaan kuivunut. Kohollaan
olevat opastelaatat on suojattava niin, että
niihin ei kohdistu painetta ylhäältä tai sivuilta
kuivumisen aikana. Kävelemistä tms.
opastelaattojen päällä kuivumisen aikana on
ehdottomasti vältettävä. 

Opastelaatat tulisi asentaa kohteeseen vasta
viimeisessä rakennusvaiheessa niiden
mahdollisen rikkoutumisen välttämiseksi
rakennusprosessin aikana.

Tuotteiden toimitus ja asennus edellyt-
tävät:

Värien silmämääräistä laadun tarkastusta
Koeasennusta ja sen hyväksyttämistä
kussakin asennuskohteessa ennen työn
aloittamista
Asennettujen tuotteiden suojausta
laastien kuivumisaikana
Työmaalle luovutettujen tuotteiden
lukittua säilytystä ja riittävää työmaan
valvontaa.



II. LASISAUVAN GW0001 JA LASINAPIN GW0009 ASENTAMISEN -OHJEISTUS
MOSAIIKKIBETONI- JA KIVILATTIOILLE: 

Asennuskouru Lasisauvalle Jälkivalaiseva Lasisauva
GW0001

Vihreä opastesauva
Sauvan asennuskouru (HST-TERÄS)

Tila liimalle

Tarvittava asennustila
30 mm x 15 mm 

 

Laatta

15 mm

30 mm 

27 mm 

Betoni
Vihreä opastesauva

Sauvan
asennuskouru

Tila liimalle

Laatta

(kuva a.1)
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Wurth polymeeriliima ja tiivistemassa.
Vaalean harmaa.

Asennusliima:  Wurth Polymeeri liima ja
tiivistemassa. (kuvat 17 ja 17.a)

Jälkivalaisevien lasisauvojen
asentaminen;

25 mm 

25 mm 

25 mm 
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Sauvan asennuskourulle tarvittava asennustila: 
 leveys 30 mm, syvyys 15 mm. (kuvat 17 ja 17.a)

Sauvakourun  asennus lattiaan silloin kun laatat
tai kivet on asennettu suoraan maakostean
betonin päälle. (kuva-16)

Ura on täytettävä juotosbetonilla niin, että uran
syvyydeksi jää kourun asennusta varten
minimissään 15 mm. Uran leveys 30 mm.
Sauvakouru liimataan siten, että koko ura on
kauttaaltaan täytetty liimalla. (kuvat 16 ja 17)

Liiman levityksen jälkeen kouru painetaan uraan
ja kiristetään kevyesti ruuveilla pohjasta
senkattuihin reikiin niin, että kouru kiristyy uraan
kevyesti ja kaulus asettuu koko matkalta kiveä
vasten. (kuvat 18 ja 32)

Kauluksen reunojen alta pursunnut ylimääräinen
liima pyyhitään pois heti kourun asennuksen
jälkeen kostealla rätillä ja esim. Berner Oy:n
Marinol 100-nesteellä. (kuva-17.b)



(2mm)

Rako (2mm)

Rako (2mm)

Rako

Sauvakouru suojataan esim. niin, että lattiaan
asennettujen kourujen päälle sahataan 25x12
mm vanerisoirot koko matkan pituudelle. 
(kuva-33)

Itse sauvat asennetaan kouruihin vasta
rakennusprojektin lopussa, jolloin kaikki
muut raskaat työt on saatettu loppuun. 

Seuraava  jatkokouru asennetaan niin, että se
on linjassa jo asennetun kourun kanssa.
(kuva-19)

Apuna  liitoskohdissa käytetään opaste-
sauvaa, joka asemoi seuraavan kourun
automaattisesti oikeaan linjaan. (kuvat 14, 20  
ja 21)

Sauvat  asennetaan kouruihin Wurth
polymeeriliima ja tiivistemassalla niin, että
liima täyttää koko kourun pohjaan. Liimaa
tulee  olla kourussa niin paljon, että kun sauva
on painettu pohjaan, ylimääräinen liima
pursuaa kourun ja sauvan välistä niin, että se
estää kosteuden pääsemisen sauvan alle.
(kuvat 20 ja 17.a)

Ylimääräinen  liima pyyhitään pois heti
asennuksen jälkeen kostealla rätillä ja esim.
Berner Oy:n Marinol 100-nesteellä. Sauvojen
väliin jätetään n. 2 mm rako. (kuvat  21, 22 ja 
 17.b)

Nämä toimenpiteet on suoritettava siksi,
etteivät kosteus ja lika pääse sauvakourun ja
opasteiden väliin.

Opastesauvojen asennus

Sauvan asennuskourun suojaus

Asennusohjeet Glowway



45°
45°

Kouruja asennettaessa ja reikiä lattiaan
poratessa on tärkeää, että kourut asettuvat
suoraan linjaan toisiinsa nähden niin, että
myös opastesauvat saadaan asetettua
kouruihin pitkänä jonona. Tätä tarkoitusta
varten voidaan käyttää apuna esim. 25 mm
leveää ja vähintään noin 300 mm pitkää
alumiini U-profiilia. (kuva-31)

Keskelle profiilia porataan kaksi 10 mm
reikää, joiden väli on 30 mm reikien keskeltä
mitattuna.  Näin U-profiilin ja asennus-
kourujen reiät ovat samoissa kohdissa
keskenään, kun kourujen päät ovat kiinni
toisissaan. (kuvat 15, 31 ja 34)

Poraus voidaan suorittaa U-tukiprofiilin läpi.
(kuva-31.a)

Vapaalla kädellä leikatessa ei katkaisukohdista saa suoria.

III. LASISAUVAN ASENNUSKOURUN
ASENNUSOHJEET KUVILLA

HST-asennuskourun katkaisu tai leikkaaminen
eri asteisiin kulmiin.
Tehtävään tarvitaan aina joko tarkoitukseen
suunniteltu metallinkatkaisulaite tai itse-
rakennettu alusta johon kouru voidaan
tukevasti kiinnittää leikkauksen suoritukseksi.
Leikataan kuviosahalla, jossa on pieni-
hampainen HST-metallin sahaukseen sopiva
terä.
(kuvat 23 ja 23.a)
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45°

45°

TÄRKEÄÄ! HST-KOURUN SISÄMITTA ON NOIN
25,90 mm. Kuvassa 31.b on käytetty yksi
kerros paksua muoviteippiä lisäämään U-
profiilin leveyttä. Näin saadaan aikaiseksi
tiukemmin kouruun istuva tuki, joka
mahdollistaa suoran linjan syntymisen. 

Asennuskourun kiinnitys tapahtuu käyttäen
Wurth Polymeeriliimaa ja tiivistemassaa.
Levitys tehdään asennuskourun särmättyjen
kaulusten alapinnalle koko pituudelle sekä
molemmille alareunoille. Näin varmistetaan
reunan kiinnittyvyys laattaan ja estetään
kosteuden pääsy rakenteisiin. (kuva-31.c)

Wurth  Polymeeriliima ja tiivistemassa
levitetään niin runsaasti betoniuraan, että
kun asennuskouru painetaan lattiaa vasten,
levittyy liima koko pohjan matkalle luoden
riittävän tartunnan. (kuva-31.c)

Kouru on ruuvattava lattiaan U-PROFIILI-
TYÖKALUA KÄYTTÄEN. NÄIN TAATAAN LINJAN
PYSYMINEN SUORANA.
Kuvassa (31.d)  alumiini U-profiilityökalu.
Ruuveja ei missään nimessä saa kiristää liikaa,
muutoin sauva ei enää mahdu kourun sisälle.
Aina kun ruuvit on kiristetty, on välittömästi,
ennen liiman kuivumista kokeiltava opaste-
sauvalla, että se mahtuu HST-kouruun.
Ruuvien päätehtävä on kevyesti kiristää kouru
lattiaan niin, että se pitää kourun paikallaan
liiman kuivumisen ajan. (kuvat 31 ja 34)

Asennusohjeet Glowway



25 mm 

kivi

Suojaus 
vanerisoirot

Ruuvit RST 4,5x30 mm ja proput 6x30 mm.
HST-kourussa oleviin reikiin on tehty
senkkaus, jotta ruuvit uppoavat riittävän
syvälle, eivätkä siten osu lasiopasteen
pohjaan.

Leikatessa on käytettävä timanttisahaa, jossa
on mukana vesikierto.  Kuvassa (31.e) on
sahattu vanerista 45-asteen tukipala linjan
varmistamiseksi. 
Huomaa, että mikäli hankkeessa käytetään
myös karkaistuja lasiopasteita, niin vain ei-
karkaistu lasi soveltuu leikkaamiseen!

Kuvassa (31.f) näkyy 90-asteen kulmaliitos.
Lasiopasteet liimataan HST-kouruihin vasta
aivan projektin lopussa jolloin kaikki raskaat
työt on jo tehty. Näin varmistetaan, että
lasiopasteet eivät rikkoudu raskailla koneilla
yli ajettaessa. Kuvien 12 ja 13 mukaisesti
lasisauvojen väliin jätetään n. 2 mm rako. 

Lasiopasteen lyhentäminen tai
leikkaaminen haluttuun kulmaan

25 mm 

25 mm 

25 mm

27 mm

 50 mm 

 50 mm 

300 mm 
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25 mm 

Lasinapin asennuskuppi  Lasinappi GW0009

25 mm 

15 mm
10 mm

 2,5 mm 

11 mm

Asennusohjeet Glowway



Nämä toimenpiteet on suoritettava, ettei kosteus
ja lika pääse nappikupin ja opasteiden väliin. 
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IV. GW0009 LASINAPIN ASENTAMINEN.

Napin asennuskuppien asentaminen
kivissä oleviin reikiin (kuvat 37-39)

Asennusliima: Wurth Polymeeriliima ja tiivis-
temassa. Napin asennuskupille tarvittava
asennustila: leveys 28 mm, syvyys 13 mm.
(kuvat 17.a ja 37)

Napin asennuskuppien suojaus

Varoitusnappien asennus

Liimaa pursotetaan reikään niin paljon, että
kupin ollessa pohjaan painettuna, kivien ja
kupin välinen osio täyttyy kokonaan liimasta.
Tärkeää on estää näin lian ja veden
pääsemisen kupin ja kiven väliin. 

Kiviin asennetut asennuskupit suojataan
esim. vanerilevyllä. Itse napit asennetaan
kouruihin vasta rakennusprojektin lopussa,
jolloin kaikki muut raskaat työt on saatettu
loppuun.

Napit asennetaan asennuskuppeihin Wurth
Polymeeriliima ja tiivistemassalla niin, että
se täyttää koko kupin pohjan. Liimaa tulee
olla niin paljon, että kun nappi on painettu
pohjaan, ylimääräinen liima pursuaa napin ja
kupin välistä. Ylimääräinen liima pyyhitään
pois heti asennuksen jälkeen kostealla rätillä
ja esim. Berner Oy:n Marinol 100-nesteellä. 
(kuva-17.b)



Asennuksen jälkeinen puhdistus

Jälkivalaisevien lasituotteiden
perusominaisuudet

LASITUOTTEIDEN PUHDISTUS JA HOITO-
OHJEET

Puhdista lasituotteilla tehdyt pinnat
säännöllisesti.
Käytä tuotteiden puhdistuksessa
lämmintä vettä ja neutraaleja (pH 6-8)
ykeispuhdistusaineita.
Käytä yleispuhdistusaineita niiden valmis-
tajien antamien käyttö- ja turvallisuus-
ohjeiden mukaisesti. 
Vältä hankaavia ainesosia sisältäviä
puhdistuslaikkoja ja harjoja. 
Puhdista polykarbonaattituotteilla tehdyt
pinnat imuroimalla, puhdistusliinalla tai
pehmeällä harjalla (myös koneellinen
harjapesu).
Laatta itsessään kestää painepesua,
mutta sitä ei suositella. Voimakas paine
saattaa vahingoittaa laatan saumoja ja
laatan alle voi päästä kosteutta. Tärkeää
on, ettei laatan alle pääse kosteutta. 
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Puhdistuksen periaatteet:

Tuotteet tulee puhdistaa asennuksen
jälkeen. Irtonainen lika poistetaan lakaise-
malla, jonka jälkeen tuotteet puhdistetaan
neutraalilla (pH 6-8) yleispuhdistusaineella.
Säännöllinen puhdistus tehdään käyttö-
kohteesta riippuen joko useita kertoja
päivässä, päivittäin tai viikoittain.
Puhdistukseen yleensä riittää lämmin vesi,
johon on lisätty puhdistukseen soveltuvaa
neutraalia (pH 6-8) yleispuhdistusainetta.
Tahrojen puhdistuksessa käänny siivousalan
ammattilaisen puoleen. Kokeile siivous-
ainetta ensin pienelle alueelle varmistaaksesi
aineen soveltuvuuden. 

Käytä tuotteiden puhdistuksessa lämmintä
vettä ja neutraaleja (pH 6-8) yleis-
puhdistusaineita. EN ISO 10545-14:1998
testauksen mukaan normaali lika lähtee
Glowway-lasilaatoista kuumalla vedellä ja
kevyellä pesuaineella. 

Glowway lasituotteiden puhdistuksessa ei
saa käyttää fluorivetyhappoa tai sen
johdannaisia, koska ne syövyttävät lasia.
Samoin EN ISO 10545-14:1998 mukaisesti
pintakarhennettuja Glowway-lasituotteita ei
tule käsitellä suolahappo- tai
sitruunahappoliuoksella. Hankaavia
ainesosia sisältävien puhdistuslaikkojen tai
harjojen käyttö on kielletty, koska ne hiovat
pintaa ja tuolloin mm. liukastumisen esto
huononee ja pinta naarmuuntuu. Samoin
hoitoaineet, jotka muodostavat tuotteen
pinnalle kalvon, heikentävät tuotteen
liukastumisen esto ominaisuutta. 



Asennusohjeet Glowway


