
Sklo ošetřené prostředkem 
RAVAK AntiCalc® - voda 
je odpuzována.

Působení vody na sklo 
bez použití prostředku 
RAVAK AntiCalc®.

Všichni víme, že voda většinou obsahuje velké množství solí, které vytvářejí na skle minerální usazeniny, 
takzvané „mapy“. Ty lze odstranit velmi těžko. 

Povrch skla totiž není ve skutečnosti hladký, ale porézní a zvrásněný. 
Soli železa, manganu či křemíku vytvářejí na skle sediment, který je vázán na sklo chemickou vazbou, 
a po čase ho ošklivě zabarví. Běžně dostupné chemické prostředky jsou neúčinné.

RAVAK AntiCalc® je unikátní řešení ochrany povrchu skla před poškozením vodními sedimenty. 
Tato vodoodpudivá vrstva brání kapkám udržet se na skle, a proto sjíždějí dolů. 
Menší kapky, které se na skle udrží, sice zanechají po zaschnutí sediment, ale ten není na sklo chemicky vázán, 
a proto ho lze lehce setřít vlhkým hadříkem. 

RAVAK AntiCalc® 

Trvalému znečištění dokáže spolehlivě zabránit 
pouze úprava skla prostředkem RAVAK AntiCalc®.
Název RAVAK AntiCalc® je chráněn ve většině států světa. 

Vrstva RAVAK AntiCalc® je plně odolná vůči běžně používaným 
čisticím  přípravkům na okna a sklo, je ale potřeba ji ošetřovat 
a udržovat. Obnovovat byste ji měli jednou za dva až šest měsíců 
s ohledem na četnost použití sprchového koutu. 
Doporučujeme vždy nejdříve skla koutu po celé ploše očistit 
přípravkem RAVAK Cleaner a poté nanést AntiCalc Conditioner 
na suchý hadřík nebo houbu a rozetřít rovnoměrně po skle. 
Po deseti minutách působení prostředku sklo vyleštěte 
do sucha nebo opláchněte vodou a setřete gumovou stěrkou.

Při správném a pravidelném používání přípravku 
AntiCalc Conditioner poskytujeme záruku na plnou funkčnost 
systému RAVAK AntiCalc® 10 let. Běžnou údržbu přitom stačí 
provést jednou měsíčně. Ušetříte tak čas a námahu, 

její životnost se snižuje na 3 měsíce až 2 roky. 

Většina sprchových koutů a vanových zástěn RAVAK 
se skleněnou výplní je standardně ošetřena přípravkem 
RAVAK AntiCalc® bez navýšení ceny!

Dveře udržované 
prostředkem 
RAVAK AntiCalc®.

Dveře neudržované 
prostředkem 
RAVAK AntiCalc®.

povrch běžného skla

/m
ik

ro
sk

op
ic

ký
 d

et
ai

l s
kl

a/

povrch skla upraveného 
nanotechnologickým procesem 
RAVAK AntiCalc® RAVAK AntiCalc 

Conditioner
balení 300 ml

      

neviditelný štít proti nečistotě a usazeninám


