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Drift och skötselråd
Strigin säkerhetsfönster



Glaskonstruktion
Glaset i Strigin säkerhetsglas produkter är ett 
flerskiktslaminerat säkerhetsglas, som är testad 
och certifierad för att stå emot explosion, tryck-
våg, stenar, projektiler och slag från trubbigt våld.

Inget glas är okrossbart!
Vid kraftig påkänning spricker/krossas glaset. 
Säkerhetsglas är dimensionerat för att ge vika vid 
påkänning och för att stoppa hotet och hindra 
det från att komma in i hytten.

Äkta säkerhetsglas spricker – men det skyddar 
dig i din arbetsmiljö.

Ramkonstruktion och ytbehandling
Ramen är tillverkad i konstruktionsstål som är 
lackerad med pulverlack (grundlack samt 
topplack). Samtliga skruvar och brickor är 
zink-nickel anodiserade och har genomgått 
väteperoxidbehandling för att säkerställa bästa 
hållfasthet och motstånd mot korrosion/rost.

1 Utsida glas Strigin säkerhetsfönster
Utsidan av rutan tvättas/rengörs med vatten och 
rengöringsmedel, t ex små mängder av hand-
diskmedel eller traditionellt fönsterputsmedel.

Använd mjuka verktyg som t ex gummiskrapa, 
tygtrasa eller tvättsvamp.

Använd inte stålskrapa eller andra typer av 
hårda verktyg då dessa kan repa glasytan.

Vid kraftig nedsmutsning av glasytan kan en 
klickskrapa användas, men skall användas med 
försiktighet och med lätt hand.

Försäkra dig att rakbladet på skrapan inte har 
några skador och säkerställ att bladets vinkel 
mot glaset inte överstiger 30 grader.

2 Insida glas Strigin säkerhetsfönster
Insidan av rutan är belagd med en splitter-
skyddsfilm (PET-plast). Splitterskyddsfilmen är 

monterad för att skydda dig och dina ögon mot 
glassplitter vid en eventuell olycka.

Rengöring av insidan får endast ske med vatten 
och lindriga rengöringsmedel så som små 
mängder handdiskmedel eller fönsterputsmedel 
som inte innehåller alkohol, aceton eller andra 
typer av lösningsmedel.

Använd endast en tygtrasa eller mjuk tvättsvamp 
och säkerställ att trasan eller svampen är fri 
från smuts eller föroreningar. Undvik att trycka/ 
pressa hårt på splitterskyddsfilmen. Det kan 
skapa ojämnheter som påverkar glasets optiska 
förutsättningar.

3 Rengöring av karmen (insida och utsida) 
Skall göras med vatten och lindriga rengörings-
medel som t ex små mängder handdiskmedel. 
Undvik att använda starka lösningsmedel som 
t ex  thinner, aceton eller likvärdigt då detta kan 
påverka lackens lyster och glans. 
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