SEALGLAS

Door dagelijks gebruik van uw douchecabine wordt het glasoppervlak
enorm belast. Kalk, vuil, zeep- en shampooresten zijn hardnekkig en
tasten, zonder onderhoud, het glas aan. Sealskin biedt hiervoor met
Sealglas een professionele oplossing.

w w w. s e a l s k i n . c o m

Onder een microscoop bekeken is glas poreus en ruw.

Sealglas
Sealglas is een volledig transparante glasconditioner. Een effectieve
oppervlakte bescherming waardoor de poriën van het glas gesloten
worden. Kalkaanslag behoort tot het verleden. Sealglas geeft het glas
een duurzame water- en vuilafstotende spiegelgladde coating. Kalk,
vuildeeltjes en ook vingerafdrukken kunnen zich niet meer aan het glas
hechten en zijn hierdoor veel sneller en eenvoudiger te verwijderen;
onderhoud wordt kinderspel! Bovendien heeft Sealglas een anti-bacteriële
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en dus hygiënische werking. Kalk en vuildeeltjes kunnen zich gemakkelijk
in deze poriën afzetten. Op termijn veroorzaakt deze afzetting een lelijke
grauwsluier. Sealglas sluit de poriën hermetisch af waardoor de afzetting
van kalk, vuil en bacteriën tot een minimum beperkt wordt. Door na
het douchen het glas eenvoudig schoon te vegen of spoelen blijft uw
douchecabine jarenlang zoals hij zijn moet: schoon, helder en als nieuw!
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Voordelen
Sealglas verandert het glasoppervlak:
• het glas wordt spiegelglad. Water en vuildeeltjes glijden direct naar
beneden.
• het glas wordt bestand tegen chemische invloeden (shampoo,
conditioner, zeep etc.)
• het glas wordt water- en kalkafstotend
De voordelen van Sealglas:
• Verhoogde krasvastheid van het glas.
• Kalk en vuildeeltjes kunnen zich niet aan het glas hechten. U veegt of
spoelt ze snel en eenvoudig weg!
• Veel minder onderhoud betekent meer comfort!
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• Agressieve, milieu belastende reinigingsmiddelen zijn niet meer nodig.
• Duurzame kristalheldere glaskwaliteit voor jarenlang doucheplezier.

Onderhoud
Zoals ieder hoogwaardig product vraagt Sealglas ook onderhoud zodat
de werking jarenlang behouden blijft. Sealskin douchereiniger is hiervoor
speciaal ontwikkeld en getest.
Belangrijk! De levensduur van Sealglas wordt door een goed en regelmatig
onderhoud en het juiste onderhoudsproduct
bepaald. Het geven van een garantieperiode is om deze redenen niet
mogelijk.
De Sealskin douchereiniger is speciaal voor deze Sealglas behandeling
ontwikkeld en zorgt voor een optimaal onderhoud en behoud van deze
conditioner.
Bij gebruik van ieder ander product dan de Sealskin douchereiniger vervalt
onze aansprakelijkheid.

Sealskin douchereiniger
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