
Padel Glass
Cleaner
Instruktionsmanual för 
användning



Glaset som omger en Padelbana används i själva spelet 
därför är det extra viktigt att hålla glaset rent från damm, 

fläckar och föroreningar som annars försämrar glasets friktion. 
Samt en ren och snygg Padelbana är mer representativ och 

inbjudande till spel. Vi går igenom steg-för-steg hur man  
använder våra produkter för bästa resultat.

PADEL GLASS CLEANER

Instruktionsmanual och metoder

SE VÅRA INSTRUKTIONSFILMER

Avfläckning glasytor
https://www.youtube.com/watch?v=KIvCEQIT1ME&t=4s

Fönsterputsmetoden
https://www.youtube.com/watch?v=JSEv5_vtuVQ

https://www.youtube.com/watch?v=KIvCEQIT1ME&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=JSEv5_vtuVQ 


01
Förbered din utrustning. Se till att din Padel 
Trolly är påfylld med allt du behöver för att 
genomföra rengöringen.

Använd alltid skyddsutrustning så som 
skyddshandskar och skyddsglasögon.

STEG-FÖR-STEG

Avfläckning glasytor
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02
Applicera skyddsplast
på golvytan under området 
du ska behandla.

03
Ställ munstycket på “Stream”.
Applicera Padel Glass 
Cleaner på den ytan du vill 
rengöra.



05
Använd glasskrapan. (!)
Skrapa alltid från kroppen.
Håll skrapan i 45 graders 
lutning och skrapa på fläckar 
du vill avlägsna. Om fläcken 
inte släpper - Återupprepa 
steg 3 och 4.

Rengör alltid verktygen efter 
användning.

04
Låt Padel Glass Cleaner verka.

60-120 sekunder 
för att kunna lösgöra dom 
svåraste fläckarna.

OBS! Vass!
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06
Rengör glasytan med Kiilto 
Window Spurt.

Applicera produkten på hela 
glasytan.

07
Torka ytan med Kleano E-light 
mopp tillsammans med tele-
skopskaft för bästa ergonomi. 
Använd den blå sidan av 
moppen mot glasytan.



09
Avsluta med att torka 
glaskanterna för hand.

Använd Glasduk Optical 
45x45cm Grön.

Nu är din behandling klar!

08
Torka en andra gång med 
en torr och ren Kleano 
E-light mopp. 

Se till att hela glasytan blir 
torr.
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01
Förbered din utrustning. Se till 
att din Padel Trolly är påfylld 
med allt du behöver för att 
genomföra rengöringen.

Använd alltid skyddsutrust-
ning så som skyddshandskar 
och skyddsglasögon.

STEG-FÖR-STEG

Rengöring av större glasytor
(Fönsterputsmetoden)

Utrustning som behövs för 
fönsterputsmetoden

• Class Court Trolley utrustad för fönsterputsmetoden



03
Fyll upp fönsterputshinken 
på vagnen med vatten och 
handdisk eller fönstersåpa i 
vattnet. 

Vattenlösningen ska användas 
till att skölja glaset. 

02
Applicera skyddsplast
på golvytan under området 
du ska behandla.
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04
Applicera Padel Glass 
Cleaner på den ytan du vill 
rengöra.

Ställ munstycket på “Stream”.

05
Använd glasskrapan.
Skrapa alltid från kroppen.
Håll skrapan i 45 graders 
lutning och skrapa på fläckar 
du vill avlägsna. Om fläcken 
inte släpper - Spraya igen på 
ytan och låt verka i 60-120 
sekunder.

06
Doppa en ren tvättpäls i 
hinken med lösningen och 
tvätta av hela glaspartiet 
med tvättpälsen 



07
Använd fönsterskvissen och 
håll en urpressad tvättpäls 
under för att fånga upp sköl-
jvattnet, för fönsterskvissen i 
svirvlande rörelser över glaset 
från sida till sida.

08
Avsluta med att torka 
glaskanterna för hand.

Använd Glasduk Optical 
45x45cm Grön.

Nu är din behandling klar!
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UNISPORT KONTAKT

info@unisport.com


