
Information om vår fasad tvätt tjänst

- Alla som jobbar hos oss har rätt kunskap hur man utför en korrekt fasad tvätt.

- Vår tvätt utrustning är speciellt anpassad för fasad tvätt! med lågt tryck. vår 
metod har ingen mekanisk effekt på färgen vid tvätt.

- Då vårt fasad tvätt medel fläckar bomullskläder så bör du iakta försiktighet 
när eller om du ska gå ut från fastigheten under arbetets gång. Vi pratar alltid
med kund innan tvätt om vad som gäller och ersätter inte kläder i fall kunden
ignorerar varningarna.

- Fasad tvätt medlet är inte farligt att få på sig, men att skölja med vatten är 
alltid bra i alla fall.

- Själva tvätten av fasaden sker med lågtryck, men utrustningen vi använder
är under högtryck så man bör undvika att vistas nära våra slangar och barn får 
under inga omständigheter leka i närheten under arbetets gång.

- Då vi arbetar med vätska så kan otäta el dosor och liknande få vätska i sig
och utlösa fastighetens automat säkring, om det går så stänger man av just
den brytaren som man tror utlöst avbrottet och slår på resten av brytarna för
att få el i resten av huset. Dosan torkar ut på några timmar och går sedan att
slå på. Om kund inte är hemma om detta sker så klarar sig kyl & frys varor sig
en hel arbetsdag. Vi tvättar inte din fasad om du är på semester eller liknande
utan ditt godkännande.

- Vårt fasad tvätt medel innehåller 1% Natriumhypoklorit 1% Fasadsåpa och
resten vatten, Natriumhypokloriten ombildas till syre och salt ganska snabbt
och räknas som lätt ned bryt bart i naturen. Natriumhypoklorit används 
bland annat för rening av dricksvatten och bassäng vatten och är ett måste
för att få ett långvarigt resultat från påväxt på fasaden. Alla märken man kan
köpa på de stora byggvaruhusen har samma beståndsdelar som vårt, men vi
kan justera mängden manuellt då olika mycket påväxt kräver olika styrkor. 

- Vi sköljer alltid växter före och efter tvätt för att säkerställa att växterna inte
skadas. Vi fotar alltid torra och döda växter innan arbetets början, vi ersätter
alltid plantor och växter om vi är orsaken till skada för växten. 
Gräs närmast fasaden kan ta skada och går inte att undvika, men gräset 
växer snabbt tillbaka igen.

- Närmast fasaden kan trä altaner bli extra rena och ljusa, detta är ingen
fara då träet ganska snabbt får samma nyans som innan tvätt. Vi -
blöt lägger alltid innan tvätt men det är inte alltid som det hjälper.

- Inför fasad tvätt behöver ni stänga alla fönster, ta bort plast spröjs och om 
du kan! röja undan skrymmande saker närmast fasaden. Efter tvätt så kan det
hända att såpa rester finns kvar på vissa fönster, dessa är lätt att putsa bort!
Vi putsar inte fönster efter fasadtvätt!
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