
KLOTTERSKYDD
Få lättare bort klotter, mindre slitage på din  
fastighet och billigare saneringskostnad

Här är några av fördelarna  
med Klotterskydd: 

  Billigare vid sanering 

  Lättare att ta bort klottret

  Försvårar för klottrare

  Mindre slitage på din fastighet

  Skyddar mot permanenta skador på fastigheten

Det finns flera olika typer av klotterskydd och vi använder alla 
beroende på vad som krävs. De två vanligaste skydden är: 

Klotterskydd Microvax
När man använder Microvax som skydd så innebär det att 
man lägger på en skyddshinna som gör att klottret får 
svårare att fastna på underlaget. På så vis behöver man 
oftast bara använda hetvatten för att ta bort klottret efter
som skyddshinnan är av vax och smälter. Efter saneringen 
lägger man på en ny hinna för att behålla skyddet. Microvax 
finns i olika typer av kvalitet. Vi använder endast de bästa 
vaxerna så att din fastighet får det bästa skyddet. 

Klotterskydd PAG
Om du vill ha ett permanent klotterskydd så är PAG det bästa 
alternativet. Detta innebär att man lägger på silaner (kisel
väten) som är utvecklat för att skapa ett permanent skydd 
för mineraliska underlag. Skyddet gör att ytan blir vattenav

De flesta fastighetsägare råkar någon gång ut för klotter. Vissa råkar ut ofta, andra 
vid enstaka tillfällen. Men varför vänta på klottret? Det är bättre för din fastighet 
och billigare för din plånbok att förebygga klotter genom att skydda din fastighet. 

visande vilket innebär att färgen inte kan tränga in i underla
get utan blir liggande på ytan. Detta gör det enkelt, skonsamt 
och billigt att ta bort klottret. Vårt PAGskydd är helt giftfri 
och brandsäker. 

All sanering dokumenteras
Vi dokumenterar alla våra saneringar genom att ta bilder  
på klottret före och efter saneringen. Denna dokumentation 
sparar vi i en databas på webben som du får tillgång till. På 
så vis vet vi alltid hur din fastighet såg ut innan saneringen 
och efter. 

Vår sanering är miljövänlig
Vi använder endast miljöanpassade och biologiskt nedbryt
bara produkter när vi sanerar din fastighet. Det kan vara 
tryggt att veta för dig som är fastighetsägare och därmed 
miljöansvarig. För oss är det en självklarhet att allt vi gör är 
miljövänligt. 

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@klotterkonsulten.se    www.klotterkonsulten.se


