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OMSCHRIJVING / PLAATSING / ONDERHOUD SILKLINE SPIEGELS 
 
Omschrijving: 

 Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor 
badkamers met normale vochtigheid. Het gepatenteerde 
fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de 
allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten 
van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei 
invloeden. 

 
Eigenschappen: 

 Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en 
veroudering 

 Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels 
 Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen 

zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan 
traditionele spiegels) 

 Geen poriën of “wolkvorming” bij het ouder worden van 
de spiegel 

 Miro MNGE floatglas dikte 5 mm 
 Randen licht rond geslepen 

 
Opslag en ontvangst: 

 De spiegels en toebehoren moeten zo snel mogelijk ter controle 
worden uitgepakt. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 
dagen na ontvangst. 

 Plaats de spiegel:  
o verticaal op een zachte ondergrond, met houten latten en 

met een zachte tussenlaag van bijv. papier 
o in een droge ruimte, goed geventileerd zonder belangrijke 

temperatuurschommelingen teneinde elke vorm van 
condensatie te vermijden 

o verwijderd van elke warmtebron of agressieve reagentia 
b.v. dampen van organische oplosmiddelen, chemische 
producten, zuren benzine 

o nooit in de buitenlucht 
 
De duur van de opslag is afhankelijk van bovenstaande condities en 
moet beperkt blijven; in elk geval mag deze niet meer dan 6 maanden 
bedragen. 

 
Plaatsing: 

 Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang 
van de installatie of onderhoud van de spiegel. Bewaar deze 
montagehandleiding voor de toekomst.  

 Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet 
aan de geldende installatievoorschriften, werk- bladen en 
veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt. 

 Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de 
installatie van de spiegel en/of toebehoren. 

 Controleer vóór montage de spiegel op schade. 
 Plaats uw spiegel altijd op een zachte en schone ondergrond 

tijdens de montage (gebruik bijvoorbeeld een deken). 
 
 
 
 

Attentie! 
 Voorzie voldoende ruimte tussen het draagvlak (muur of 

plafond)  en de spiegel voor een goede ventilatie. 
 Voorzie een spouw of tussenruimte van 5 mm bij een spiegel 

met een hoogte van maximum 1m. 
 Voorzie een spouw van 10 mm bij een spiegel met een hoogte 

groter dan 1 m. 
 Laat een voeg van 1 mm bij het naast elkaar plaatsen van 

meerdere spiegels. 
 Bij het plaatsen van profielen moet het kader van binnen en van 

buiten schoon en droog zijn en blijven. Vermijd direct contact 
met het profiel door een elastische strip te voorzien. Om te 
vermijden dat de spiegel aangetast wordt door condens, 
schoonmaakproducten, enz. die in het profiel achterblijven dient 
de spiegel op kleine stelblokjes geplaatst te worden. Maak 
draineringgaatjes op regelmatige afstand. Controleer geregeld 
of de afwateringsgaatjes goed ontstopt zijn. 

 Elk direct contact metaal/glas moet men vermijden. Gebruik 
schroeven met de juiste afmetingen en moeren in plastic als de 
spiegel met boorgaten wordt vastgeschroefd.  

 Verlijming op een wand. Muren moeten schoon en vlak zijn, vrij 
van zuren of agressieve stoffen. Lijm nooit spiegels op 
behangpapier. De gebruikte lijm of kleefbanden moeten volgens 
certificering compatibel zijn met de spiegel. Nooit zuurhoudende 
lijmen gebruiken! Bij twijfel moet altijd worden getest hoe de lijm 
reageert op de laklaag van de spiegel. De lijm aanbrengen in 
verticale stroken. Zorg voor een luchtspouw tussen spiegel en 
ondergrond en duw de spiegel gelijkmatig aan. Gebruik 
ondersteuningsblokjes tot de lijm volledig is uitgehard. 

 Lijm of kleefbanden worden steeds verticaal aangebracht. Volg 
stipt de lijminstructies die de lijmfabrikant opgeeft. 

 De levensduur van spiegels in vochtige ruimten zoals 
sportzalen, sauna’s en zwembaden kan niet worden 
gegarandeerd. Pas in dit soort gevallen speciale spiegels toe, 
zoals onze Duplex garantiespiegels. 

 Plaats spiegels niet op plaatsen waar ze direct in contact 
kunnen komen met water, zoals in de directe omgeving van de 
douche. 

 
Onderhoud 

 Hoewel spiegels doorgaans eenvoudig en makkelijk schoon te 
maken zijn, is het nodig een aantal voorzorgen te nemen om 
een gelijkmatige reflectie te behouden. 

 De veiligste manier om een spiegel schoon te maken bestaat 
eruit een schone doek met lauw water of een speciaal 
schoonmaakproduct voor spiegels te gebruiken. 

 Zorg dat de randen perfect droog zijn na de schoonmaakbeurt. 
Zo kunnen geen schoonmaakresidu’s achterblijven op de 
zijkanten of de achterkant die schade kunnen veroorzaken. 

 Verstuif nooit rechtstreeks een schoonmaakproduct op de 
spiegel. Maak een zuivere doek eerst nat en wrijf dan over de 
spiegelzijde. 

 Gebruik nooit zure, alkalische of schurende producten. Deze 
tasten de randen en de voor -en achterzijde van de spiegel aan. 
Gebruik nooit schoonmaakproducten met veel ammoniak.
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