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Produktblad: Offerklotterskydd 

baserat på microvax. 

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 – Microvax 
Att klotterskydda med microvax innebär att man 

applicerar en skyddshinna som försvårar klottret 

att komma i kontakt med underlaget. När ytorna 

blir klottrade kan man oftast sanera med hjälp av 

endast hetvatten eftersom klotterskyddet (vaxet) 

smälter av. Klottret rinner av tillsammans med 

klotterskyddet. 

Microvax är ett så kallad offerskydd som förnyas 

efter att sanering utförts. Klotterskyddet är 

diffusionsöppet vilket innebär att underlaget kan 

andas. 

Olika typer av microvax 
På marknaden finns olika typer av microvax, olika 

kvalitéer och användningsområden. Beroende på 

vilket underlag som skall skyddas måste 

produkten anpassas. Naturligtvis hjälper vi er med 

detta.  

Vi har valt att uteslutande arbeta med leverantörer 

som använder de bästa vaxerna, detta för att ni 

skall få det mesta möjliga av ert skydd. 

Klotterskydd baserat på microvax håller 3-7år 

 

 

 

 

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. 

 

 

Globen är ett rikskänt landmärke som vi 

klotterskyddat med microvax. 

 

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. 


