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Produktblad: PAG permanent 

klotterskydd för mineraliska ytor 

baserat på silan. 

Att förutse och förebygga klotter är naturligtvis 

alltid bättre än att sanera klottret i efterhand. 

Ett klotterskydd, korrekt applicerat på rätt 

underlag är alltid en lönsam investering. Klottret 

blir lättare att sanera vilket innebär att slitaget 

på underlaget blir mindre och 

saneringskostnaden minskar. 

Först en grundlig undersökning av underlaget. 

Alla ytor är inte lämpliga att applicera 

klotterskydd på. Innan ett klotterskydd appliceras 

skall en grundlig undersökning av underlaget 

utföras så att man kan förvissa sig om att 

funktionen kommer att bli den tilltänkta samt att 

ingen risk för skador och missfärgning av 

underlaget uppstår. 

 

Klotterskydd – PAG 

Att klotterskydda med PAG innebär att man 

applicerar högkvalitet silaner framtagna med den 

senaste nanotekniken. Skyddet är framtaget för 

att skapa permanent skydd för mineraliska 

underlag. 

Skyddet fungerar så att ytan blir hydrofob 

(vattenavstötande) och då kan färgen inte tränga 

in i underlaget utan blir liggande på ytan. Detta i 

sin tur gör att det blir mycket enkelt och 

skonsamt att ta bort klottret. 

Klotterskyddet är diffusionsöppet vilket innebär 

att underlaget kan andas. 

Dessutom får ni ett skydd mot smuts 

Genom att ytan blir hydrofob så kan smuts inte 

tränga in i underlaget och fastnar inte lika mycket 

på ytan. På så sätt får ni förutom ett mycket bra 

klotterskydd även ett fullgott smutsskydd. 

 

 

 

 

 

Egenkontroll – är en obligatorisk del av vårt 

arbete. Alla uppdrag fotodokumenteras och 

sparas i vår webbaserade databas, information 

som ni alltid kan ta del av. 

 

Miljö 

Alla produkter vi använder är miljöanpassade och 

biologiskt nedbrytbara, tryggt för er som 

fastighetsägare och därmed miljöansvariga att 

veta. 

 

 

Det finns olika klotterskydd 

Det är skillnad på klotterskydd och klotterskydd. 

PAG-klotterskyddet är ett helt giftfritt 

klotterskydd till skillnad mot många andra 

permanenta klotterskydd. 

PAG utvinns ur kisel och är en naturprodukt som 

är giftfri och brandsäker.  

 

Tips: Om ni vill ha både livrem och hängslen så 

kan man kombinera PAG med offerklotterskydd 

av microvax. Saneringarna kan då utföras med 

endast hetvatten. 

 

Varför skall man klotterskydda? 
 

Klotterskyddet gör att slitaget på 

underlaget blir mindre vid framtida 

saneringar.  

 

Klotterskydd kan vara skillnaden mellan 

permanenta skador eller en helt osynlig 

sanering. 

 

Med klotterskydd spar man tid vid 

saneringen vilket innebär ekonomisk vinst 

för beställaren. 


