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Hvorfor få renset dine fliser?
For at blive kvit med flisepest er du nødt til at højtryksrense dine fliser.
Du vil blive overrasket over hvor pæne dine fliser kan blive igen.
Vi højtryksrenser snavs, alger, mos og flisepest og slutter af med en algebehandling,
som forebygger nye alger og holder fliserne pæne. Din indkørsel, flisegang og terrasse
vil igen fremstå indbydende.
Algebehandling
Nyere fliser har oftest kun brug for en algebehandling, hvorfor det ikke er nødvendigt
at højtryksrense.
Algebehandling bør udføres ca. hver 2. år for at forebygge alger, mos og flisepest.
Kan alle fliser renses eller bliver de ødelagte?
De fleste fliser kan godt tåle at blive højtryksrenset. Har du gamle porøse fliser,
så vil de ikke kunne tåle højtryksrensning. Derfor kommer vi altid og kigger på dine fliser
og finder det tilbud der passer dig.
Kommer der nyt fugesand i?
Vi kan sagtens give en pris på at levere og udfeje fugesand, men det vil oftest ikke kunne
svare sig at få os til det, da sandet af flere omgange skal fejes ud.
De fleste vælger en løsning, hvor de selv står for udfejningen af fugesand.
Forsvinder ukrudtet?
Ja, når vi renser dine fliser tager vi alt ukrudtet med. Nøjes du med en algebehandling
skal du selv fjerne ukrudtet efterfølgende.
Skal fliserne imprægneres?
Nej, det er ikke noget vi kan anbefale, men vi anbefaler i stedet at vedligeholde
hver 2. år med algebehandling. Dette er en væsentlig billigere og bedre løsning.
Vores erfaring er at imprægnering ikke har den ønskede effekt.
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Hvad koster det?
Vi kommer og giver et individuelt tilbud som beregnes efter, hvordan forholdene er.
Vi kører ikke med faste priser pr. m2, da det oftest ikke vil være til din fordel.
Vi kigger selvfølgelig på størrelsen af arealet, men i lige så høj grad laver vi en
vurdering af, hvor lang tid opgaven vil tage.
De forhold der her gør sig gældende vil fx være om vandet kan løbe af og hvordan
kanter, trapper osv. er placeret.
Vi giver altid en fair pris og tilbudsgivningen er gratis.
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Hvofor få renset sit betontag?
En af konsekvenserne ved alger og mosklumper på taget er øget risiko for frostsprængninger.
Alger og mos arbejder sig med tiden længere og længere ned i overfladen på tagstenen,
hvilket ødelægger stenen på sigt og forkorter dermed tagets levetid.
Det er derfor vigtigt at få stoppet alge-dannelse. Alger ses som regel begyndende langs
vindskeden og bevæger sig ind over tagrygningen.
Hvad er der af løsninger
1. Algebehandling af taget
2. Rensing af taget og herefter algebehandling
3. Rensning af taget, algebehandling og herefter maling af taget
Løsning 1
Kræver tålmodighed. Alt efter hvor meget mos og alger der er på taget, kan der forventes at det
vil tage op til et par år at komme til bunds i væksten. Dette er absolut den billigste løsning.
Ved meget mos og alger må det påregnes at algebehandlingen skal gentages 2-3 år i træk for
at komme til bunds. Løsningen her anbefales ydermere som forebyggelse mod ny algedannelse
efter en rensning eller ved forebyggelse på nye tage.
Løsning 2
Er klart det bedste valg, hvis der ønskes et resultat med det samme.
Taget renses med højtryk og herefter algebehandles det således der forebygges ny algedannelse.
edannelse.
Mos og alger forsvinder derved med det samme.
Løsning 3
Er valget, hvis der udover et hurtigt resultat også ønskes at taget skal fremstå som nyt.
Løsningen her er klart den dyreste, men resultatet taler for sig selv.

3 lag maling
nti
og 5 års gara

Ring for gratis opmåling og skriftligt tilbud.
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