FASADTVÄTT
SOFTWASH

Inför fasadtvätten!

INFORMATION

1. Vilken metod
Vi använder oss av metoden Softwash! Vilket innebär att vi inte använder högtryck
eller borstar när vi tvättar, istället använder vi tre komponenter som blandas i en
injektor som vi sedan sprayar/skummar på fasaden och låter verka, efter det
sköljer vi fasaden med hetvatten 40-50 grader och fasaden är nu helt ren och fri
från Alger, mögel, bakterier samt sporer.
2. Vad innehåller fasadlösningen
1. 98% vatten
2. 1% Natriumhypoklorit
3. 1% fasadsåpa
3. Att tänka på inför tvätten
1. Utomhus eldon/kontakter ﬁnns på de ﬂesta hus och bör vara IP klassade för
utomhusbruk så klart! och vattentäta, men med tiden och slitage kan de bli lite
otäta! eftersom vi använder vätska när vi tvättar så kan det hända att vatten
tränger in i höljet om det inte är tätt, vilket kan medföra att automat säkringen
kan utlösas. Det är ingen fara då det efter några timmar kommer torka upp igen
och säkring kan slås på. Har du larm till larm central så kommer de ringa upp
dig och påtala detta, meddela då att fasadtvätt utlöst larmet..
Om ni inte är hemma under tvätten och detta skulle ske så klarar sig kyl & frysmat en arbetsdag utan problem!
Vi utför inte fasadtvätt om ni är borta på semester.
2. Plast spröjs som är gamla, torra och pulvriga bör monteras bort innan tvätt
då pulvret har en tendens att gulna (övergående) av fasadtvättmedel.
3. Fönster, om ni inte är hemma inför tvätten ber vi er se till att alla fönster
är helt stängda.
4. Vattenutkastare om ni inte är hemma under tvätt! tänk på att vattenutkastare
ska vara fungerande och påslagen för att vi ska kunna utföra fasadtvätten.
1. Underlätta för oss
Om det står utemöbler, stora krukväxter, eller bråte längst fasaden så ber vi er
att ﬂytta på dessa innan vi kommer! kan bli svårt för oss annars då vi jobbar
ensama vid fasadtvätt.

Fördelar med Softwash!
Softwash är den effektivaste och mest långvariga lösningen för rengöring av fasader
Softwash är den prismässigt billigaste metoden för fasadtvätt
Softwash är den snabbaste metoden på marknaden! en fördel för kunden som slipperlångvarigt buller och hinder onödigt lång tid utanför fastigheten
Softwash är den metod som är mest skonsam för fasaden/ytan samt minst mekanisk
verkan på materialet
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