
SCHUBERTH plexi és 
Pinlock® páramentesítő lencse takarítása 

Kedves SCHUBERTH partnerek! 

A SCHUBERTH a prémium minőséget, komfortérzetet és biztonságot képviseli. Termékeinket 

folyamatosan tökéletesítjük. Ahhoz, hogy Vásárlóink a lehető leghosszabb ideig a legnagyobb 

elégedettséggel használhassák bukósisakjainkat, fontos, hogy megfelelő gondoskodással tisztítsuk 

őket. Vásárlóink teljes körű tájékoztatásának céljából, örömmel ajánljuk figyelmébe saját tippjeinket 

és tapasztalatainkat SCHUBERTH plexik és Pinlock® páramentesítő lencsék terén. 

SCHUBERTH plexi tisztítása 

Tipp: Ha a plexi Pinlock® páramentesítő lencsével van felszerelve, a plexi belső oldalának tisztítása 

előtt távolítsa azt el! 

Langyos, enyhén szappanos vízzel és puha törlőkendővel távolítsa el a szennyeződést a karcálló, 

polikarbonát plexiről. Az igazán makacs foltok eltüntetésére a legjobb módszer, ha a nedves 

törlőkendőt a koszos felületen hagyjuk, amíg az fel nem lazítja, és el nem távolítja a szennyeződést. 

Ha a felület mégis koszos marad, ismételje meg a folyamatot. 

Ápolhatja a plexiket a SCHUBERTH kifejezetten plexihez való tisztító kendőjével is. A tisztítószerbe 

áztatott kendőt helyezze a szennyezett felületre. Kb. 30-60 másodperc elteltével a szennyeződés 

eltávolítható. 

Soha ne használjon oldószereket, vagy benzint a plexik takarításához! Bukósisak- és 

plexitisztítószerek, ablak- és üvegtisztítószerek, valamint egyéb nem ionos tisztítószerek 

használata is tilos! Ezen szerek elősegítik a mikrorepedések kialakulását, ami rontja a 

biztonságot. Ne használjon éles, vagy hegyes eszközöket a szennyeződés eltávolítására! 

Pinlock® páramentesítő lencse tisztítása 

A páramentesítő lencséket kizárólag puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa! Miután letakarította a 

plexit és a Pinlock® páramentesítő lencséket is, hagyjon elég száradási időt mielőtt összeszerelné 

azokat! 

Soha ne használjon oldószereket, vagy benzint a páramentesítő lencsék takarításához! 

Bukósisak- és plexitisztítószerek, ablak- és üvegtisztítószerek, valamint egyéb nem ionos 

tisztítószerek használata is tilos! Ezen szerek elősegítik a mikrorepedések kialakulását, ami 

rontja a biztonságot. Az anyag védelme érdekében ne súrolja/dörzsölje erősen! A 

plexitisztító kendő nem megfelelő Pinlock® páramentesítő lencse tisztítására! 

A plexi és a Pinlock® páramentesítő lencsék egyszerűen 

tisztántarthatóak ezen utasítások betartásával. Ez a kis törődés járul 

hozzá a termék hosszú élettartamához és a maximális 

biztonságához. 

 


