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Oplossingen voor het reinigen van
brillenglazen
Tips om brillenglazen voorzichtig te reinigen,
garanderen u een lange levensduur van uw
brillenglazen.

Moderne coatings van brillenglazen, zoals f DuraVision® Platinum van
ZEISS, bieden grote voordelen dankzij hun optimale hardheid. Het is
echter belangrijk voor iedereen die een bril draagt, dat de brillenglazen
goed worden verzorgd en gereinigd. Geen enkel ander optisch
instrument wordt zo blootgesteld aan mechanische belasting en
milieufactoren als brillenglazen.
Waarom is het zo belangrijk om brillenglazen goed te verzorgen?
Kwalitatieve brillenglazen zijn een investering. Ze vormen niet alleen
een financiële investering in een beter zicht, maar ook in een betere
levenskwaliteit en uw eigen veiligheid.
Onjuiste reiniging van brillenglazen kan microscopische krassen, die
eerst onzichtbaar zijn, veroorzaken op de brillenglazen. Naarmate het
brillenglas verder verslijt, neemt het potentieel van zelfs de beste
brillenglazen af en wordt het zicht uiteindelijk beïnvloed.
Krassen kunnen niet worden verwijderd van moderne plastic of
minerale brillenglazen. De brillenglazen moeten worden vervangen.
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Voorkom schade aan uw bril!

Spoel brillenglazen thuis af onder stromend lauw water. Bij een
kwalitatieve Clean Coat-laag kunt u de waterdruppels afschudden of
u kunt het brillenglas droog vegen met een microvezeldoek voor
brillenglazen.

Spoel brillenglazen thuis af onder stromend lauw water. Reinig uw bril
nooit met handdoeken, papier of uw eigen kledij.

Bij hardnekkig vuil kunt u het reinigen vereenvoudigen met geschikte
reinigingsspray voor brillenglazen en een microvezeldoek voor
brillenglazen.

Leg een bril nooit neer op de brillenglazen, maar altijd op het
montuur. Bewaar brillen altijd in een speciaal briletui in een
microvezeldoek gewikkeld om schade te voorkomen wanneer het etui
wordt geschud.

Wanneer u niet thuis bent, kunt u uw brillenglazen reinigen met een
microvezeldoek voor brillenglazen. De beste oplossing is echter om
vochtige brilreinigingsdoekjes van ZEISS te gebruiken, waarvan is
aangetoond dat ze het brillenglas niet aantasten.
U moet ongeveer om de zes maanden uw bril naar uw opticien
brengen om deze te laten reinigen in een ultrasoon bad. Dit reinigt
ook voorzichtig uw montuur.

Gebruik geen commerciële glas- of allesreinigers om brillenglazen te
reinigen.

Stel een bril nooit bloot aan temperaturen van meer dan 80 °C
(bijvoorbeeld in een sauna of op het dashboard van een auto in de
zon).
Om schade aan het montuur en dus aan de centrering te voorkomen,
mag u een bril niet met één hand opzetten.

Overzicht van de ZEISS reinigingsproducten voor brillenglazen
ZEISS brilreinigingsdoekjes
De vochtige, uiterst ﬁjne doekjes van ZEISS garanderen een doeltreﬀende
en snelle reiniging van brillenglazen wanneer u niet thuis bent.
Uitgebreide f tests die zijn uitgevoerd door onafhankelijke instellingen
(COLTS) toonden aan dat ze grondiger reinigen dan alternatieve
producten, en dat ze het brillenglas niet aantasten of bekrassen. De
doekjes hebben een uitzonderlijk ﬁjne structuur om een uiterst zachte
reiniging van alle brillenglazen te garanderen, zelfs voor brillenglazen met
hoogkwalitatieve coatings. Het doekje werd vooraf bevochtigd met een
unieke combinatie van twee actieve middelen die ook worden gebruikt
om medische instrumenten te reinigen. Deze onschadelijke middelen zijn
vrij van agressieve reinigingssubstanties en kunstmatige geurstoﬀen. Het
grootste voordeel van deze ZEISS brilreinigingsdoekjes is dat ze ook
kunnen worden gebruikt voor het streepvrij reinigen van alle soorten
gevoelige optische oppervlakken (bijvoorbeeld LCD-schermen,
smartphones, tablets, laptops, mobiele telefoons, enz.).

ZEISS reinigingsspray voor brillen (240 ml)
ZEISS reinigingsspray voor brillen f ZEISS reinigingsspray voor brillen
ovan brillenglazen. Om het brillenglas te reinigen, spuit u de vloeistof op
het microvezeldoek en reinigt u beide zijden. Optische oppervlakken
kunnen op precies dezelfde manier grondig en voorzichtig worden
gereinigd. De spray bevat geen agressieve reinigingssubstanties die het
brillenglas, de coating of het optische oppervlak kunnen beschadigen.

ZEISS Lens Microﬁbre Cloth
Het klassieke reinigingsproduct voor brillenglazen van echte ZEISS
kwaliteit: het ZEISS microvezeldoek voor een dagelijkse doeltreﬀende
reiniging van brillenglazen. U kunt dit doek gebruiken in combinatie met
de ZEISS reinigingsspray. U kunt het droog gebruiken of u kunt het
gebruiken nadat u de bril onder stromend lauw water hebt afgespoeld.
Het is de beste keuze voor het reinigen van alle brillenglazen die een
lange levensduur hebben.

Producttests
Tests door COLTS, een internationaal laboratorium dat kwaliteitstests
uitvoert binnen de optische industrie, hebben aangetoond dat de
reinigingsprestaties in vergelijking met tien andere brilreinigingsdoekjes
het meest doeltreﬀend is – het reinigt voorzichtig en veroorzaakt geen
krassen.
Zachter: het oppervlak en de coating van brillenglazen blijven in goede
conditie, zelfs tijdens een langdurige test.*
Grondiger: geen ander getest brilreinigingsdoekje verwijdert vuil zo
doeltreﬀend.

* Langdurige test die is uitgevoerd door de internationaal erkende optische instelling
COLTS. ** Vergeleken met ZEISS reinigingsdoekjes voor brillenglazen.

Gebruiksaanwijzing van de reinigingsproducten van ZEISS als download.
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