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De producten van Sealskin zijn slim ontworpen. Daarbij is schoonmaakgemak zeker niet vergeten.
Om uw douche jarenlang mooi te houden, is het schoon en kalkvrij houden van het glas van groot
belang. Het glas van de douche lijkt op het eerste gezicht volkomen glad, maar dat is beslist niet het
geval. In de open structuur, lijkend op een microscopisch maanlandschap vol kraters, kunnen vuil,
zeep en kalk zich gemakkelijk ophopen en tasten het glas aan.

DOOR DAGELIJKS GEBRUIK VAN UW DOUCHE WORDT
HET GLASOPPERVLAK ENORM BELAST.
Sealskin biedt hiervoor twee professionele oplossingen; ProCare en Sealglas. Deze vergemakkelijken
het onderhoud en dragen bij aan jarenlang helder doucheplezier. Uiteraard zijn alle glazen douches
voorzien van veiligheidsglas!

SEALGLAS
Iedere Sealskin douche kan optioneel worden
uitgevoerd in Sealglas. Deze volledig transparante
coating is een effectieve oppervlaktebescherming
waardoor de poriën van het glas gesloten worden.
Sealglas is een duurzame water- en vuilafstotende
spiegelgladde

coating.

Het

water

blijft

in

druppelvorm aan het oppervlak. Hierdoor parelt
het water gemakkelijker van het glas en ontstaat
er minder kalkafzetting, waardoor deze restanten
veel sneller en eenvoudiger te verwijderen zijn;
onderhoud wordt kinderspel!

PROCARE

De voordelen op een rij

Als u kiest voor een douche met de innovatieve

Transparant en kleurneutraal

bescherming ProCare, dan wordt het glas op een speciale

Deze hoogwaardige anti-corrosie glasveredeling is zo

wijze behandeld. De technische uitleg is dat een innovatief

ontwikkeld, dat de gebruiker niet zal ervaren dat het minder

magnetron procedé ervoor zorgt dat metaaloxiden onder

licht doorlaat.

een vacuüm op het glas worden aangebracht en vervolgens
geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite

Corrosie

werende

werking

voor

een

blijvende

inhoudt, is dat een beschermlaag wordt gecreëerd die een

transparantie

geheel met het glas vormt en permanent aanwezig blijft.

ProCare voorkomt de corrossie van het glas doeltreffend.

Kalk en vuil hechten op glas dat beschermd is met ProCare

Het glas wordt niet dof en blijft mooi. Het glas blijft helder en

veel moeilijker. Het glas blijft transparant en is hierdoor veel

transparant, douche na douche.

eenvoudiger te reinigen dan onbehandeld glas. ProCare
is als hoogwaardig alternatief van het bewezen Sealglas,

Eenvoudig te reinigen

beschikbaar.

Kalk en vuil hechten op douches, welke uitgerust zijn met
ProCare, veel moeilijker. Het glas is hierdoor veel eenvoudiger
te reinigen, in tegenstelling tot onbehandeld glas.

HET JUISTE ONDERHOUD
Om het glas jarenlang helder te houden adviseert Sealskin uw douche periodiek te reinigen
met Sealskin douchereiniger. Deze douchereiniger ontkalkt en reinigt snel en betrouwbaar alle
kunststof-, glas- en aluminium delen. Zeepresten, kalk en roestaanslag worden moeiteloos
verwijderd. Sealskin douchereiniger zit in een handige spuitﬂacon en is speciaal ontwikkeld
voor Sealskin douches welke zijn voorzien van ProCare en Sealglas. Naast periodieke
reiniging, is het van belang het glas na gebruik altijd te drogen met een handdoek en/of
met een raamwisser. Belangrijk: Gebruik nooit schurende, alkalische, agressieve of bijtende
onderhoudsmiddelen.

Beschikbaarheid van Sealglas & ProCare per serie
acqua
5000
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princess
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multi-S
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3000
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3000
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2000

stila
2000

prima
2000

badwanden

Sealglas
ProCare *

* ProCare is uitsluitend mogelijk in helder glas bij de hierboven vermelde series. ProCare is niet op alle douches
(zoals bijvoorbeeld enkele kwartrond varianten) mogelijk. Laat u informeren over de mogelijkheid om ProCare te
kunnen bestellen bij uw gewenste model.

www.sealskin.nl

