MÅLNING AV PLÅTTAK

MÅLNING AV PLÅTTAK
Flex Sanering & Service AB erbjuder målning av plåttak (alla typer av byggnader – nya som gamla).
För att garantera att den målade takplåten blir lyckad och att färgen håller krävs ett ordentligt grundarbete. Därför använder vi alltid
ultra-högtryckstvättar med ett tryck från 300-1500 bar beroende på plåt och färgsystem.
Förutom ett grundligt förarbete nyttjar vi fungerande färgsystem samt kompententa målare.
För att säkerhetsställa - att du som kund - blir 100% nöjd med vårt arbete så lämnar vi 10 års garanti på utfört arbete.
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TAKMÅLNING - BETONGPANNOR

TAKMÅLNING - BETONGPANNOR
Vi erbjuder målning av betongpannor

Steg-för-steg

Arbetsprocess enligt nedan:

Rengöring och förbesiktning av taket, rengöring innebär att all beväxning som alger, lav, och mossa tas bort.

- Kostnadsfri besiktning.
- Vi kontrollerar tegelpannornas skick och
underlaget under pannorna.

Algbehandling av taket som dödar alla eventuella sporer som kan
finnas inbäddade i tegelpannorna– detta för att inget ska kunna växa
underifrån och för att kunna ge längsta garanti när vi målar taket.

- Vi mäter ytan i kvm.

Applicering av första lagret färg:

- Vi gör en offert som skickas via email eller
post.

Nu har vi kommit till målningen av taket och första strykningen görs
och detta inkluderar även huvar och skorstenar på taket. Vi målar med
valfri kulör.

Efter ert godkännande av offerten blir ni kontaktad
för en preliminär tid då arbete kan påbörjas.

Applicering av andra lagret färg:
Nu har vi kommit till sista momentet och sista strykningen görs.
Nu har du ett estetiskt tak med ett bra skydd som varar i många år
framöver. Denna metod av takbehandling är ca 70% billigare än att
byta hela taket.
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KOMBINATIONSBEHANDLING

FONTEROOF HB

KOMBINATIONSBEHANDLING
Vi erbjuder mossborttagning mha industriell högtrycksluft. Metoden är
kostnadseffektiv kontra taktvätt då stora ytor kan rengöras/saneras på
relativt kort tid.
Arbetet avslutas med applicering av Grön-Fri-Metoden.
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FASADTVÄTT

FASADTVÄTT

Principen för fasadrengöring är att tvätta rent fasader från trafiksmuts, sot, oljehaltig och fet smuts, alg samt mossa utan att skada ytans
patina. Den idag mest kostnadseffektiva rengöringsmetoden är att tvätta med kemikalier och spola av dessa med vatten under högt
tryck och värme. Metoderna varierar med hänsyn till olika fasadmaterial och föreningar.
Varför fasadtvätt?
Det finns ett flertal orsaker till att en fasad tvättas och rengörs. Det kan vara en av
åtgärderna i en allmän fastighetsrenovering eller i en fasadrenovering.
Vissa material anses i dagligt tal vara underhållsfria i den meningen att de inte
behöver målas om. Exempel på sådana material är bland annat natursten, plåt,
tegel, etc.
Smutsiga fasader skapar i allmänhet en högre energiförbrukning för den drabbade
fastigheten. Gjorda undersökningar indikerar en ökning av energiförbrukningen på
mellan 5-10%. Efterhand ökas aggressiviteten hos smutsen och fasadmaterialet
börjar vittra sönder.
Får smutsen ligga kvar minskar fasadens möjligheter att andas och påverkar
därmed livslängden. Smuts på fasaden påverkar också ytan så att PH-värdet sjunker,
vilket medför att fasaden vittrar sönder.
En väl utförd fasadtvätt ökar värdet på din fastighet och minskar underhållskostnader.
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HÖGTRYCKSTVÄTT

HÖGTRYCKSTVÄTT
Högtryckstvättning är en populär och efterfrågad rengöringsmetod som hela tiden finner nya användningsområden. Vi arbetar med alla typer av rengöringstjänster som drivs med högtryck.
Till vår hjälp har vi marknadens mest avancerade tvättar. Självklart ser vi till att välja den metod som är bäst
lämpad - mest kostnadseffektiv - för just ditt uppdrag.
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KLOTTERSANERING

KLOTTERSANERING
Principen vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret
sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med "klottret", så att det går att få bort utan att skada
den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering.
Skadegörelse genom klotter är tyvärr ett stort problem för fastighetsägare i hela
landet. I första hand är det företag och privatvärdar till flerfamiljshus som utsätts,
men ibland blir vi även kontaktade av privatpersoner. Vi erbjuder serviceavtal till fast
pris vilket garanterar kontinuerlig skötsel av problematiken.
Vi använder miljövänliga kemikalier (uppfyller OECD 302-B/biologiskt nedbrytbara.)
Varför ta bort klotter överhuvudtaget?
Utöver de estetiska skälen så ”kväver” färgen fasaderna - fuktmekaniken sätts helt ur
spel och de drabbade ytorna spricker, krackelerar och faller så småningom sönder.
Kostnaden att återställa kapitalskador överstiger med råge kostnaden för klotterskydd och tidig klotterborttagning.
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TAKTVÄTT

FONTEROOF HB

TAKTVÄTT
Vi utför tvättningen av tak med vår specialkonstruerade taktvättmaskin (Högtryckstvätt med hetvatten med
variabelt tryckintervall.)
Efter utförd tvätt behandlar vi taket med Grön-Fri (valfritt) för att undvika en snabb återkomst av påväxt.
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TVÄTTNING AV SOPKÄRL & SOPRUM

TVÄTTNING AV SOPKÄRL & SOPRUM
Vi erbjuder snabb, effektiv samt miljövänlig tvätt av kärl och soprum.
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ISBLÄSTRING - CO2

ISBLÄSTRING CO2
Isblästring är en effektiv samt skonsam rengöringsmetod där man blästrar
med ispellets (expanderande/sublimerande kolsyra), även kallt torr-is.
Torrblästring är en mycket miljövänlig rengöringsmetod och fungerar på alla
typer av ytor samt beläggningar. Det enda som blir kvar efter blästringen är
materialet som blästras bort. Då skräpet är torrt är det enkelt att ta hand om
och forsla bort.
Fakta isblästring:
Isblästringsmetoden lämpar sig för många olika typer av rengöring och
applikationer.
Då torr-is pellets övergår till gasform direkt från fast form (sublimerar) och
gasen går på så sätt tillbaka till ekosystemet.
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VATTENBLÄSTRING

VATTENBLÄSTRING
Vattenblästring är en metod som med fördel kan nyttjas på hårda, tuffa material som betong (upp till 3000
bar).
Även rengöring av plåtfasader samt plåttak är utmärkta objekt för vattenblästring då metoden ger extremt
rena ytor som sedan kan målas eller rostskyddas med optimalt slutresultat.
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VATTENBILNING

VATTENBILNING

Vattenbilning är en miljövänlig metod där man med hjälp av vatten under högt tryck, i ett speciellt
rörelsemönster, bilar bort betong från olika konstruktioner.
Användningsområden samt fördelar med vattenbilning är:
- Selektiv bilning/borttagning av skadad betong – den friska lämnas kvar.
- Exponering av armeringsjärn vid renovering/återgjutning av t.ex. bropelare m.m.
- Snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt
- Orsakar inga vibrations- eller rivskador och skapar inga nya mikrosprickor.
- 25-50ggr högre kapacitet än handverktyg
- En yta gör pågjutning med överlägsen vidhäftning.
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DIVERSE-IMPREGNERING

DIVERSE-IMPREGNERING
Vi utför impregnering av fasader (skyddar mot alger, frostsprängning samt mögel), natursten och betongkonstruktioner.
En impregnering innebär oftast ett livslångt skydd mot vatten och vattenburna föroreningar. Även impregnering
av tak (betongtegel och lertegel) kan med fördel utföras för att fördröja återväx av alger och mossa.
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KLOTTERSKYDD

KLOTTERSKYDD
Klotterskydd är en form av färglös skyddsbehandling som appliceras på en ren yta för
att förhindra klottret från att tränga in i ytan.
I korthet:
Klotterskydd är ett vattenburet allväders långtidsskydd, avsett för de flesta typer av
ytor.
Klotterskydd fångar upp spray- och penselklotter, samt har en god
motståndskraft mot tuschklotter.
Skyddar mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt upp till minst 5 år.
Medlet är diffusionöppet och är lätt biologisk nedbrytbart enligt OECD
302-B, samt godkänt enligt BRO 2004
Klotterborttagning på skyddad yta görs med hetvatten (90 grader och högtryck/70200 bar) beroende på ytans beskaffenhet.
Den sanerade ytan återskyddas sedan.
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• Förhindrar penetrering
av vatten och därför
också frostskador

ISO PAINT NORDIC A/S har mere end 40 års erfarenhet som
specialist inom utveckling och tillverkning av produkter
för behandling av tak och andra ytor, t.ex.

• Har en vattenavstötande
effekt (torra väggar
innebär lägre värme
kostnader)

• ClimateCooler®
• Isonit® -Takfärg
• ISO A-Clean®
• ISO-fasadfärg
• HydroBlock®-impregnering
• ProCover®-impregnering
• StoneColor®

• Förebygger uppkomst av
mossa och alger

Vi samarbetar endast med välkända leverantörer,
återförsäljare och professionella tillverkare av takfärg.
ISO PAINT NORDIC A/S har uppnått dubbel ISO-certifiering enligt ISO 9001Kvalitetsledning, ISO 14001 Miljöledning och har tilldelats EU:s miljöblomma.

• Lång hållbarhet
(10 års garanti)
• Förhindrar saltbildning

Quality &
Environmental
Management System
certified according to

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
by

Det Norske Veritas,
Business Assurance,
Danmark A/S

Le

mail@isopaint.dk · www.isopaint.com

Kontakta din ytbehandlingsspecialist för mer information:

HållBAR

- se då till att impregnera och skydda den
med HydroBlock
Vår produkt är utvecklad med nanoteknologi
för alla mineraliska ytor som t.ex. taktegel,
betong och fasader
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HYDROBLOCK IMPREGNERING

HYDROBLOCK

Skyddar alla utsatta ytor som t.ex. taktegel, betong och fasader
HydroBlock impregnerar taktegel,
betong, tegel, murade väggar, betongplattor och andra mineraliska ytor.
De ultrasmå partiklarna (molekyler)
tränger djupt in i ytan, kombineras
med materialet och bildar därmed
en vattenavstötande effekt. Detta
förhindrar fuktbildning och därmed
frostskador. Det förhindrar vittring
samt uppkomst av gröna avlagringar,
missfärgning av mossor, alger och
svartmögel.

Obehandlat

HydroBlock

HydroBlock er
baseret på den nyeste
nanoteknologi med ultra
fine partikler, som giver en
dyb indtrængning i mineralske underlag og indgår i
en kemisk reaktion hermed,
hvilket er helt unikt for
dette produkt.

Grafen ovan visar den synliga effekten HydroBlock har på reduceringen av vattenabsorption hos olika material.

HydroBlock ger en smutsavstötande
yta med en hållbarhet på minst 10 år.

1

Fördelar med HydroBlock:
HydroBlock är inte filmbildande,
är helt transparent och gör helt
enkelt att färgerna ser mer
livfulla ut.
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BRANDSANERING

BRANDSANERING
Vid en brand så blir det aktuellt att efteråt göra en brandsanering. Oavsett om det skett en väldigt liten brand eller en stor brand så blir
det aktuellt då röken väldigt snabbt sätter sig på oönskade ställen som skapar lukt och kvarhåller dåliga partiklar från röken.
Brandsaneringen påbörjas av oss genom att man gör en åtgärd mot skadorna som är mest synliga och direkta.
Det som orsakar nästan majoriteten av skadorna är den tjocka brandröken som sätter sig i taket, på tapeterna, i ventiler, i utrymmen, i
karmar och överallt i de lokalerna som är drabbade.
Det som brandsaneringen mest går ut på är att försöka få bort alla partiklar från röken men även all lukt och eventuella missfärgningar
som sker på olika ytor där branden varit verksam.
Det kan i vissa fall bli så att man får göra en renovering i form av att man byter golv och väggar. ¨
Det är väldigt individuellt huruvida saneringen går till då det kan se ut på väldigt många olika sätt när man gör en brandsanering. Det är
också en stor variabel huruvida försäkringsbolaget täcker saneringen och renoveringen eller ej.
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FUKT- VATTENSKADESANERING

FUKT- VATTENSKADESANERING
Misstänker du en fukt- eller vattenskada i fastigheten – hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med en
fuktutredning med tillhörande estimat på åtgärder.
Vi har lång erfarenhet inom området och våra medarbetare använder de nyaste samt effektivaste verktygen. Vidare har vi god kunskap gällande byggkonstruktioner samt hur material reagerar i fuktiga miljöer.
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INDUSTRISTÄDNING

INDUSTRISTÄDNING
Vi har lång erfarenhet av industristädning och med återkommande uppdrag inom tung industri samt
livsmedelsindustrin. Vi anpassar industristädningen beroende på kraven som ställs för respektive uppdrag. Vidare skickar vi endast ut personal med korrekt utbildning samt nödvändiga licenser.
Snyggt i industrin / dina lokaler:
Ofta kan det vara så att industrimiljön glöms bort. Ofta är det faktiskt en plats som utomstående vistas i
på rundvandringar och kundbesök och då är det viktigt att ge ett gott intryck.
Vi kan hjälpa er att uppnå ett gott intryck av er industrimiljö både i form av veckovis städning av industrilokal och omklädningsrum samt även periodiska storstädningar. Vi kan också utföra denna typ av
uppdrag vid kort varsel inför exempelvis en revision.
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MÖGEL/SVAMP -SANERING

MÖGEL/SVAMP -SANERING
Mögel påverkar innemiljön i fastigheter negativt, del i form av dålig lukt och dels i form av sämre hälsa hos
personer som vistas i byggnaden. Mögelproblem bör alltid åtgärdas så snart som möjligt.
Vi kan hjälpa till med både mögelsanering och fuktutredning/detektering av mögel, och har lång och bred erfarenhet inom området.
Vanliga ställen att hitta mögel på är vindar, källare, badrum och andra fuktiga utrymmen med dålig ventilation eller
bristfälligt fuktskydd. Men både att finna och att sanera lokaler från mögel kräver oftast expertkunskaper.
Förutom att ta bort möglet ser vi även till att åtgärda orsaken så att problemet inte kommer tillbaka.
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SANERING OCH AVFUKTNING AV KRYPGRUND

SANERING OCH AVFUKTNING AV KRYPGRUND
En fuktig krypgrund utgör en miljö där mikroorganismer, mögel, svampar och bakterier trivs bra. När material
angrips finns det även risk för att innemiljön påverkas negativt.
Upplever du dålig lukt och/eller ohälsa hos personer som vistas i byggnaden bör du överväga sanering eller avfuktning.
Vi kan hjälpa dig att komma tillrätta med problemen på bästa sätt.
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VENTILATIONSRENGÖRING

VENTILATIONSRENGÖRING
Ett smutsigt ventilationssystem kan förorena luften istället för att ge bra ventilation. Vi rengör gärna systemen åt
dig.
Vi använder marknadens mest moderna och effektiva utrustning och utför även desinficering av ventilationsanläggningar.
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BLÄSTRING & MÅLNING AV CONTAINER

BLÄSTRING & MÅLNING AV CONTAINER
Vi utför blästring samt efterkommande målning av containers i alla storlekar.
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