
Tips voor de verzorging en  
behandeling van Tru Vue®-glas

Hoe u uw prachtige beglazing mooi 
houdt.

Tips voor de verzorging en behandeling, zodat u uw Tru Vue®-glas en -acrylaat kunt laten stralen. Als wereldwijde 

leider op het gebied van vernieuwende beglazingsoplossingen biedt Tru Vue een volledig assortiment van hoogwaardig 

glas en acrylaat voor zowel alledaagse inlijstprojecten als projecten waar wat meer bij komt kijken. Aangezien we een 

breed spectrum aan producten aanbieden met verschillende coatings en fysieke afmetingen, is het belangrijk om te 

weten hoe u ieder product kunt verzorgen en hoe u ermee om moet gaan. Hieronder staan een aantal snelle tips om u te 

helpen bij het onderhouden van glas en acrylaat. Sla de pagina om voor onze tips en instructies voor de verzorging en 

behandeling of bezoek tru-vue.com/care voor meer informatie.



Behandeling

•  Er moet voorzichtig worden omgegaan met glas. Draag handschoenen 
om verwondingen te voorkomen.

•  Zorg dat de glasplaten niet tegen elkaar aan komen wanneer u ze uit de 
doos haalt.

•  Sleep de glasplaat niet op zijn plek. Til hem op om de positie te 
veranderen.

Snijden

•  Plaats een antislipoppervlak (zoals suède of kraftpapier) tussen het glas 
en de achterkant van de muurfrees om krassen te voorkomen.

•  Bij conserverende glasproducten van Tru Vue® plaatst u de glasplaat 
in het hangelement met de gecoate UV-zijde naar de muur, richting het 
tussenpapier. Maak geen sleuven in de gecoate UV-zijde. De inkjetdruk 
waarop staat 'deze zijde richting kunstwerk' duidt op de gecoate UV-zijde. 
Bij alle andere glasproducten van Tru Vue® kunnen er sleuven aan beide 
kanten worden gemaakt.

•  Houd de snijmachine vrij van stukjes glas door deze regelmatig weg te 
vegen met een borstel van paardenhaar.

Reiniging

Glasproducten van Tru Vue® zijn schoon en klaar voor gebruik. Als 
plaatselijke reiniging nodig is, gebruik dan de volgende technieken:

•  Plaats het glas op een schoon, niet-schurend oppervlak om het te reinigen.

•  Gebruik een schone, zachte en pluisvrije doek om het glas te reinigen. 
Tru Vue raadt aan een microvezeldoek te gebruiken.

•  Verwijder een vervelende vingerafdruk door op de beglazing te ademen 
en met uw doek in een cirkelvormige beweging te vegen

•  Spuit een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel zonder ammoniak op de 
doek (of maak uw eigen reinigingsmiddel door 1 deel water te mengen 
met 1 deel isopropylalcohol). Door op de doek te spuiten, voorkomt 
u strepen en overspuiten.

•  Druk de doek tegen het glas aan en maak het schoon door cirkelvormige 
bewegingen te maken om strepen of vlekken te verminderen.

Behandeling

•  Draag handschoenen om het achterlaten van afdrukken en andere deeltjes 
te voorkomen.

•  Acrylaatproducten van Tru Vue® zijn aan alle kanten bedekt met een 
beschermfolie. Deze afdekking voorkomt krassen en moet zolang mogelijk op 
haar plek worden gehouden op de plaat tijdens het vasthouden en snijden.

•  Verwijder de folie door in een van de hoeken te beginnen en de punt 
langzaam en gelijkmatig naar de tegenoverliggende zijde van de plaat te 
trekken zonder te stoppen.

•  De folie mag niet langdurig worden blootgesteld aan overmatig zonlicht of 
omstandigheden buitenshuis.

•  AFMETINGEN VAN 1015 mm x 1525 mm/40" x 60" EN GROTER: 
Voorkom buigen, verdraaiing en/of vervorming door de acrylaatplaat 
verstevigende ondersteuning te bieden tijdens het inlijsten.

Het snijden van acrylaatproducten van 3,0 en 4,5 mm

• Plaats op een schone, stofvrije ondergrond.

• Bedek de werktafel met een zachte, schone en pluisvrije viltdoek.

•  Gebruik een 'kras en breek'-snijmethode voor meerdere materialen.

Het snijden van Optium Museum Acrylic®-acrylaat van 6,0 mm

•  Maak de uitsnede met een motorzaag en gebruik een zaagblad dat 
specifiek is ontworpen voor het snijden van acrylaat.

Reiniging

•  Plaats het acrylaat op een ondergrond vrij van vuil en pluisdeeltjes.

•  Reinig plaatselijk met een droge, pluisvrije doek of een microvezeldoek 
door middel van zachte, ronde bewegingen.

•  Alleen voor Optium® en StaticShieldTM-acrylaat: Indien nodig kunt u een 
ammoniakvrije glasreiniger gebruiken of maak uw eigen reinigingsmiddel 
door 1 deel water te mengen met 1 deel isopropylalcohol. Breng het 
reinigingsmiddel aan op de doek en begin met vegen. Gebruik voor deze 
producten GEEN reinigings- of polijstmiddelen geschikt voor acrylaat, 
omdat deze schade kunnen toebrengen aan de coating.

•  Gebruik een oplossing van milde zeep en water voor alle andere 
acrylaatproducten. Breng de oplossing aan op de doek en oefen een lichte 
druk uit tijdens het vegen. Spoel de plaat af met schoon water en droog 
deze met een andere zachte, pluisvrije doek. Gebruik GEEN glasreinigers 
of oplossingen die ammoniak, alcohol of aceton bevatten. Gebruik GEEN 
reinigings- of polijstmiddelen geschikt voor acrylaat op Conservation 
Reflection Control®-acrylaat. Reinigings- en polijstmiddelen geschikt voor 
acrylaat mogen worden gebruikt op Conservation Clear®-acrylaat.

GlasAcrylaat

Neem contact met ons op voor zaagbladadviezen of ga naar www.tru-vue.com
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