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Manuell rengöring av Pilkington K Glass™ - energisparglas 
 

Allmän Information 
Pilkington K Glass™ energisparglas har en tunn pyrolytisk beläggning på glasets ena yta.  Den hårda och 
hållbara lågemmiterande (LE) beläggningen resulterar i en förbättrad termisk isolering jämfört med 
vanligt klart glas. LE-beläggningen har en väldigt tunn, hård ytstruktur som känns något sträv om man 
drar med fingret på glaset. Putsning av den belagda ytan kan behöva utföras något annorlunda, jämfört 
med vanligt glas.  

Generell putsinstruktion 
1. Blanda några droppar diskmedel i vatten. (Yes är inte lämpligt då den är aningen fet.) 
2. Applicera rikligt med blandningen på fönsterrutan med en väl genomfuktad svamp eller trasa för 

att avlägsna smutsen.   
3. Avlägsna blandningen från glasytan med en gummiskrapa och torka endast bort vattenrester på 

fönsterbågen med en trasa.  
4. Låt ytan torka. Återstående fuktlager förångas snabbt och resulterar i en ren glasyta utan ränder. 

 
OBS! Använd inte trasa för att torka glasrutan torr - det kan ge upphov till ”flammighet”. Var varsam 
med gummiskrapan så att eventuella metalldelar inte skrapar mot rutan vilket kan ge upphov till 
ränder/skrapmärken. 
 
Om fullgott resultat inte uppnås byt diskmedel mot ättika. Blanda en del ättika med tio delar rent vatten.  
 

Punktrengöring vid hårt sittande fläckar 
För hårt sittande smutsfläckar som fastnat i den belagda glasytan, exempelvis fett, olja, tejprester, 
färgkritor eller vaxmaterial såväl som målarfärg eller rester från plastmaterial rekommenderas följande: 

Rekommenderade rengöringsmedel: 
• Rengöringssprit, aceton eller medel för rengöring av keramiska spishällar. 

Rengöringsmetod: 
• Gör först rent glaset enligt generell putsinstruktion.  

• Applicera en liten kvantitet av rengöringsmedlet på en ren våt trasa eller duk. 

• Gnugga in medlet på smutsfläcken. 

• Avlägsna smutsen med hjälp av en torr ren luddfri trasa eller duk. 

• Avsluta rengöringen på samma sätt som vid normat nedsmutsning enligt generell 
putsinstruktion. 



 

Borttagning av metallrester 
Undvik att rakblad, stålull eller andra metallföremål kommer i kontakt med den belagda glasytan. Om 
detta ändå skulle inträffa kan en tunn hinna av metall fastna i den belagda ytan. Detta kan resultera i en 
färgskiftning som kan uppfattas som en repa i glaset. Dessa märken kan inte avlägsnas med hjälp av 
ovanstående rengöringsmetoder. 

Rekommenderade rengöringsmedel: 
• Koncentrerad ättika. 

• Svag lösning av saltsyra. Saltsyra kräver försiktighet och skyddshandskar vid användning! 

Rengöringsmetod: 
• Gör först rent glaset enligt generell putsinstruktion.  

• Applicera en liten kvantitet av rengöringsmedlet på en ren våt trasa eller duk. 

• Gnugga in medlet på smutsfläcken. 

• Avlägsna smutsen med hjälp av en torr ren luddfri trasa eller duk. 

• Avsluta rengöringen på samma sätt som vid normalt nedsmutsning enligt generell 
putsinstruktion. 


