
       

Silver Glory® är miljövänligt och ger ett osynligt skikt för att skydda smyck-
et. Det är PH neutralt och ger ingen förändring i glans eller färg. Har stort 
motstånd även mot att svavelförening bildas på smycket. 
Handledning:

Silver Glory är inget rengöringsmedel. Det är enbart ett skydd. Föremålen 
som skall behandlas måste först vara rengjorda och oönskad oxidation måste  
tas bort. ( Använd t.ex vårt medel EUCLN85608 för silver) Rengöringsmedlen 
måste vara bortsköljda innan behandlingen kan göras.

För smycken av massiv ädelmetall (ej försilvrade, förgyllda o.s.v.)
1]  Gör rent smycket antingen i ett rengöringsbad eller med t.ex. alko-
hol, rengöringsmedel från fett, smuts och oönskad oxidation.
Spola i kallt till rumstemperarat vatten.

Gör i ordning Silver Glory lösningen:
  2] Värm 250 cc vatten till minst 80° C eller kokande och häll vattnet 
i flaskan som innehåller en Silver Glory impregnerad duk. Låt vattnet 
svalna i flaskan ner till 20 - 30 °C. Lösningen får inte vara eller senare 
värmas över 38° C . Den kommer då att gulna. Sätt på locket och skaka 
omsorgsfullt. Häll lösningen i ett glaskärl tillräckligt stort för att rymma 
föremålen som skall behandlas.

  3] Doppa smycket/smyckena i den svala lösningen i 3 - 5 minuter och 
rör runt.
 
4] Ha ett glaskärl färdigt med rent vatten ca 80° C varmt och doppa 
smyckena ett flertal gånger ( 30 sekunder) för att göra det rent från 
lösningen.
Spola smyckena igen i kallt till rumstempererat vatten.

5] Torka smyckena med hårtork eller torkapparat eller ugn under 100° 
C. 
Smyckena är nu skyddade. Du kan testa genom att lägga lite vatten på 
ytan. Det skall då dra ihop sig och rinna undan.
Lösningen kan återanvändas i minst tre månader. Ersätt när den blir 
smutsig eller får en mjölkig eller gulaktig ton.

Det är skadligt att svälja och ger en irritation om det kommer i 
ögonen. Bär glasögon och gärna gummihandskar. Skall hållas oåtkom-
ligt för barn.

Silver Glory® 
En lösning för att skydda silver, guld, platina, rhodium, pala-
dium mot oxidation, missfärgning och smuts.
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