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Pozeráte na váš sklenený sprchový kút, ktorý je už takmer nepriehľadný, stopy na 

ňom zanechala nie len voda, ale aj sprchový gél a rôzne iné usadeniny. Alebo uvažujete o 

tom, že si zaobstaráte sklenený sprchový kút a obávate sa náročnej údržby?  Ak chcete, aby 

vaša sprcha bola žiarivou ozdobou kúpeľne je potrebné umývaním tráviť pomerne veľa 

času. Okrem toho musíte na odstránenie usadenín používať agresívne čistiace prostriedky a 

aj tak nedosiahnete očakávaný efekt. 

Znie vám to povedome? 

Sklo je pórovité a dôsledkom toho absorbuje škodliviny a znečistenia, čo spôsobuje jeho 

znehodnotenie a zakalenie. Znehodnotenie povrchu si vyžaduje častejšie a zložitejšie 

čistenie. 

Ale  vedeli ste, že existuje riešenie, ktorá vám prinesie čistý a žiarivý sprchový kút aj s menej 
častým a namáhavým čistením?  
 
Váš sprchový kút môže vždy vyzerať čisto.  Ako? 
 

Riešením je prípravok EnduroShield®, ktorý uzatvorí póry skla  chráni ho pred 
negatívnymi vplyvmi. EnduroShield je okom neviditeľný ochranný náter, ktorý sa chemickou 
reakciou spojí s povrchom skla, čím vytvorí nelepenú bariéru odolnú proti korózii, poleptaniu 
a fľakom. 

 
Čo môžete očakávať od sklenených povrchov ošetrených Enduroshield®: 
 
EnduroShield® ako  trvalá ochrana na sklenené povrchy poskytuje vďaka nanotechnológii sklu krajší 

vzhľad, sklo bude dlhšie čisté a budete ho opakovane čistiť s menšou námahou bez použitia 

chemických prípravkov. 

Vďaka nano technológii vytvára prípravok EnduroShield®ultra tenký priehľadný film na molekulárnej 

báze, ktorý sa stane súčasťou povrchu skla a dlhodobo poskytuje jeho hydrofóbnu a oleofóbnu 

ochranu. Unikátne zloženie prípravku EnduroShield®uľahčuje odpudzovanie vody uzatvorením 

pórov na povrchu skla, čím zároveň dochádza k odpudzovaniu špiny a mastných škvŕn. 

Kedy používať EnduroShield®: 

Trvalú  ochranu na sklenené povrchy EnduroShield® je vhodné použiť na akékoľvek sklo (nové, 

staré).. 

Ako pôsobí EnduroShield®: 

Prípravok EnduroShield® je nano roztok, ktorý pri kontakte s povrchom skla v krátkej dobe dokonale 

prekryje póry a tým na molekulárnej báze uzatvorí povrch skla, ktorý je tým chránený pred 

usadzovaním nánosov. 

 
 

 
  www.interiersklo.eu  



Čistenie  skleneného sprchového kúta bude od teraz zábava! 

 

 

 
Získate: 
 

● Ľahko čistiteľné sklo 
● Voda steká v prúdoch a nezostáva na povrchu skla 
● Sklo zostáva dlhšie čisté medzi čisteniami, náter zabezpečí zníženie pravidelnosti 

a času čistenia. 
● Zabezpečí skutočne znížené náklady na čistenie 
● Chráni sklo voči rozožieraniu a poleptaniu od škodlivím,  chráni pred fľakmi, 

škrnami 
● Jeden najpôsobivejších produktov prispievajúcich ku ochrane našej planéty 
●  

 
 
Ako aplikovať 
 
EnduroShield môže byť aplikovaný vo výrobe pred montážou, alebo priamo na mieste 
osadenia zaškolenými profesionálmi.  Produkt je priehľadná tekutina, ktorá je nanášaná 
sprejovaním a leštením sa zapracuje čím vytvorí trvalé spojenie s povrchom skla 
 
Životnosť EnduroShield® 
 
Aplikácia je s 10 ročnou zárukou pri použití na novom skle. 
Avšak závisí hlavne na kvalite a spôsobe ošetrenia, údržby.  
 
 
Údržba EnduroShield skla 
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Údržba skla s EnduroShield® je nenáročná a rýchla. Pri opakovanom čistení nepoužívajte 
žiadne abrazívne prostriedky na čistenie skla. Odporúčame používať navlhčenú handru 
z mikrovlákien . Pri sklách ošetrených EnduroShield nie je vhodné používať čistiace 
prostriedky.  
 
 

Môžeme teda konštatovať, že sprchový kút bez EnduroShield® síce plní svoj účel, ale 

časom sa na ňom prejaví pôsobenie vody a usadeniny.  Musíme si teda uvedomiť, že aj keď 

nám úprava skla prípravkom EnduroShield značne uľahčí jeho údržbu, predsa len 

nemôžeme obísť  jeho pravidelnému čisteniu.  No vyžiada si to minimálny čas a námahu 

a Vaša kúpeľňa bude žiariť novotou a čistotou dlhé roky. 

 

Ak potrebujete doplňujúce informácie o nízkoúdržbovom skle využite naše bezplatné poradenstvo           
info@interiersklo.eu. 

 
Tešíme sa na vás! Čarujme spolu so sklom! 
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