Kemisk klottersanering
Anlita en kunnig klottersanerare som vet hur
en fasad är konstruerad.
Materialsammansättningen i byggmaterial som
används i fasader är noggrant framtagen för
att fungera som ett skal som effektivt skyddar
din fastighet. Ett skydd som det inte bör
experimenteras med överhuvudtaget.
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Att tänka på
Klottersanering syftar till att återställa en yta som
någon förstört. Vi lovar att göra det bästa möjliga
av situationen, men ingen kan garantera ett
perfekt resultat. Vi kan däremot lova att ingen
kan göra det bättre än vi.

Kunskap skyddar din fasad vid sanering
I Sverige har antalet klottersanerare ökat
dramatiskt de senaste åren. Få aktörer har den
bakgrund som vi bedömer vara nödvändiga för att
genomföra klottersaneringar på ett korrekt sätt.
Klotterkonsulten AKS AB har en gedigen
bakgrund inom bygg- och anläggningsbranschen
med specialisering på byggnadskonstruktion,
byggnadsmaterial, fasader och murverk.
Klottersanering – kräver mer än bara en
högtryckstvätt och ett kem.
Sanera klotter kan vem som helst göra, men att
göra det på ett bra sätt med gott resultat är ett
hantverk som kräver gedigen kunskap.

Varför skall man klottersanera?
Klotter är påträngande och skapar otrygghet
och vantrivsel för boende, yrkesverksamma
och besökare i området.
Klotter som inte åtgärdas blir ett hot på flera
sätt för bostadsområdet, för
affärsfastigheten, för skolan eller för vilken
anläggning som helst.
Klotter som inte åtgärdas sänder negativa
signaler vare sig du ska besöka ett område,
hyra lokal eller om du ska köpa en bostad i ett
område.

Först en analys
Varje sanering föregås av en analys. Av
undersökningen framgår vilken typ av
underlagsmaterial vi har att göra med. Därefter
en kontroll av eventuella risker i omgivningen och
vilken typ av klotter som skall saneras.
Saneringen utförs sedan med hjälp av olika
klotterborttagare och högtryckstvätt med
hetvatten. Arbetet utförs i olika steg för att
uppnå optimalt resultat.
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.

Uppsala slott, en vacker byggnad som vi länge
skött om klottersaneringen.
Läs gärna även om klotterskydd & försäkring
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