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JA SUOJAUS JOKA KESTÄÄ

 ClearShield täyttää lasin ”huokoset” jättämättä mitään silmin nähtävää pintaa, väriä tai kalvoa. 

LASIKATTOJEN JA ALUMIINI-
RAKENTEIDEN HUOLTOTYÖT

Maakunnan Lasi huoltaa ja kunnostaa 
kiinteistöjen lasirakenteita.

Huollon ja tarkastelun kohteena on mm:
• lasien kunto ja puhtaus
• lasituslistojen tiivisteiden ja kiinnitysruuvien kunto, 
 listat on alumiinia, terästä tai puuta.
• lasien taustalla olevien eristeiden kunnon tarkastus
• lasirakenteita ympäröivien pellitysten kunnon tarkastus.

Annamme raportin havaituista ongelmista ja kustannusarvion 
korjauksesta!

NOSTOJET KY:N ERIKOISTYÖT 
NOSTOLAVA-AUTOLLA
– kuljettajan itsenäisesti tekemiä töitä

• julkisivupesut
• ikkunoiden pesut
• huolto/korjausmaalaukset
• rännien ja syöksyjen puhdistukset/korjaukset
• pihapuiden kaadot ja kuljetukset
• pihavalojen huolto/korjaustyöt
• lumen pudotukset ja ajot
• lipputankojen huollot (nuppien, narujen, leikareiden vaihdot)
• tiilisaumojen korjaukset
• tiilien vaihdot
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JA SUOJAUS JOKA KESTÄÄ

ClearShield™  kunnostaa  pinttyneet ja 
saostuneet lasipinnat uudenveroisiksi

Nykyaikaisessa rakentamisessa esiintyy jo uusissa lasi-
pinnoissa kalkkisaostumia, joiden puhdistaminen on 
ongelmallista jopa mahdotonta ja suuria eristyslaseja 
on jouduttu vaihtamaan.  

ClearShield -menetelmällä puhdistamme lasista epäpuh-
taudet, saostumat ja valumat. Kun lasi vielä käsitellään, 
ei uusia saostumia enää tapahdu.

Mihin epäpuhtauksiin ClearShield™ tehoaa?

 Kalkkisaostumat
 Metallioksidivalumat
 Kloorivauriot
 Silikonitiivisteiden valumat
 Betonivalumat

ENNEN JÄLKEEN

ENNEN JÄLKEEN

Suojaamaton ClearShield käsitelty

ClearShield käsitelty Suojaamaton

Sormenjäljet hiekkapuhalletussa lasissa.

Saostuneen lasin puhdistus. Lasia ei 
tarvinnut vaihtaa.

Suosittelemme ClearShield -käsittelyä 
erityisesti kosteantilan laseihin.

Vaaditaanko sisäänkäynniltä
siisteyttä ja edustavuutta.?

         ClearShield on polymeerinen kemikaali, joka reagoi vain lasin kanssa.  

LASIN ERIKOISPUHDISTUS
JA SUOJAKÄSITTELY
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valtuutettu The ClearShied  SystemTM 

MAAKUNNAN LASI KY
maahantuoja ja lasinkäsittelijä Suomessa 

Vanhatie 29
15240 Lahti

Puh. 03 - 874 890
Fax. 03 - 874 8927

Monipuolista lasialan palvelua yli 40 vuotta !
    www.maakunnanlasi.com
myynti@maakunnanlasi.com

Osaavaa ammattitaitoa lasista ja lasille.
Yhteistyössä palvelemme

valtuutettu The ClearShied  SystemTM 

 lasinkäsittelijä Suomessa 

0400 - 377 672    
   

pos t i@si i s t i ju t tu . f i
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