
 

 

 

Návod na čistenie skla Matelux, pieskovaných skiel 

a pieskovaných lakovaných skiel 

Matelux je plavené sklo opracované povrchovým pôsobením vysoko kvalitnej kyseliny na 
jednu z jeho strán. Tento postup neporušuje mechanické a tepelné vlastnosti základného 
materiálu. Výsledkom je matné, priesvitné sklo s neobyčajne jemnozrnným, rovnomerným 
povrchom. Chovanie sa matného skla je rovnaké, ako u akéhokoľvek plaveného skla. Je 
odolný proti kazom a poškriabaniu, jeho údržba a čistenie sú nenáročné, preto sa naň dajú 
použiť bežné čistiace prostriedky. Na Mateluxe a na pieskovanom skle sa rovnako ako na 
čírom skle môžu objaviť rôzne typy škvŕn a nečistoty spôsobné opracovaním alebo bežným 
užívaním finálneho výrobku.  

Čistenie Mateluxu:  

Matelux môžeme čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, liehom, rozpúšťadlami a riedidlami 
okrem práškových čistiacich prostriedkov. Nesmú sa používať hubky s drsnou stranou a 
drôtenky. Doporučujeme sklá umývať papierovými utierkami navlhčenými v roztoku Jari, 
Puru, Clinu... Pri popísaní ceruzkou alebo mastnou kriedou môžeme použiť školskú gumu a 
následne pretrieť navlhčenou papierovou utierkou. Stopy po striebre odstránime použitím 
HNO3.  

Pieskované sklo je sklo, ktorého povrch je mechanicky narušený kremičitým pieskom. 
Táto vrstva má belšie sfarbenie ako matelux. Štruktúru povrchu určuje zrnitosť zvoleného 
piesku. Údržba tohto povrchu je však náročnejšia.  

Čistenie pieskovaného skla:  

Pieskované môžeme čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, liehom, rozpúšťadlami a 
riedidlami okrem práškových čistiacich prostriedkov. Nesmú sa používať hubky s drsnou 
stranou a drôtenky. Doporučujeme sklá umývať papierovými utierkami navlhčenými v 
roztoku Jari, Puru, Clinu... Stopy po striebre odstránime použitím HNO3. 

Pieskované lakované sklo je sklo, ktorého povrch je mechanicky narušený kremičitým 
pieskom a následne pretretý a vyleštený špeciálnym lakom, ktorý by mal ochrániť povrch 
pred nečistotami, ktoré by mohli vniknúť do vzniknutých pórov po opracovaní pieskom. Táto 
vrstva má povrchu je taktiež náročnejšia.  

Čistenie pieskovaného lakovaného skla:  

Toto sklo môžeme čistiť len papierovými utierkami navlhčenými v roztoku Jari, Puru, 
Clinu..Nesmú sa používať hubky s drsnou stranou, drôtenky a čistiace prostriedky na báze 
rozpúšťadiel, riedidlá a práškové čistiace prostriedky. Tento návod by mal byť pomocníkom 
pre ľahšie riešenie čistenia Mateluxu, pieskovaných skiel a pieskovaných lakovaných skiel.  
 


