
Klaasikriimude eemaldamine

Igapäevases elus puutume me sageli kokku asjadega, mis on valmistatud klaasist. 
Olgu see auto tuule- või küljeklaas, klaasmööbel, peeglid või aknaklaasid kodus 
või kontoris. Ning kõigile on tuttav ebameeldiv tunne, mille põhjustavad klaasi- 
pinnale tekkinud inetud kriimud.

• Aknaklaasid
• Ukseklaasid
• Klaasmööbel
• Peeglid
• Muud klaaspinnad

Klaasitüübid, millelt saab kriimusid eemaldada:

• Tavaline klaas — kasutatakse erinevates toode-
tes, nagu aknad, mööbel, vaheseinad, uksed

• Karastatud klaas — sageli aknad, uksed, trepid, 
saunauksed, vaheseinad, autode küljeklaasid, 
vitriinid, klaasriiulid

• Lamineeritud klaas — sageli trepi- ja rõdupiir-
ded, klaaspõrandad, klaasseinad, aknad, uksed, 
mööbel, auto esi- ja tagaklaasid, katuseluugid 

• Peeglid

SmartGURU pakub uudset lahendust klaaspinnalt 
kriimude eemaldamiseks. Spetsiaalse tehnoloogia 
abil, kasutades selleks ettenähtud materjale ja sead-
meid, likvideeritakse kriimud jäljetult ja igaveseks.



• Millest võivad klaasile kriimud tekkida?

Nt. transpordi või ehitustööde käigus, korista-
misel, pindade hõõrdumisel.

• Mis tüüpi klaasikahjustusi saab paranda-
da?

Üldjuhul saab parandada pindmisi kahjustu-
si. Kui kriime on klaasil väga palju, siis võib 
kaaluda klaasi vahetust, aga mõnikord on see 
võimatu.

• Kas klaas hakkab moonutama?

Väikeste kriimude puhul mitte, aga sügavate 
kriimude puhul võib hakata — selgub peale 
poleerimist.

• Kas klaasikriimude eemaldamine tekitab 
tolmu?

Tolmu ei tekita, aga koristama peab.

• Kas keevituse põletuse ja metalli lõika-
mise tagajärjel tekkinud täppe saab 
eemaldada?

Enamus kahjustusi saab.

LIHTNE TEST: Kui küüs jääb üle kriimu libistades 
kriimu sisse kinni, siis on tegemist sügava kriimu-
ga ja klaas võib hakata peale poleerimist moonu-
tama. Seetõttu on mõningatel juhtudel kergem ja  
soodsam osta uus klaas, et lahti saada väga süga-
vatest kriimustustest. 

INFO JA TELLIMINE 

6 803 501 või 6 803 510 
SMARTSERVICE OÜ
A.H. Tammsaare tee 53, Tallinn
klaasid@smartguru.eu
www.smartguru.eu

Klaasikriimud kaotatakse ära lihvimise teel ning 
seejärel poleeritakse klaas uuesti säravaks.

Väljas kriimude eemaldamisel peab välistempera- 
tuur olema üle 10 kraadi.

U. 10 cm pikkuse kriimu parandamine võtab aega 
keskmiselt 1,5 - 2h.

SAGEDASEMAD KÜSIMUSED


