
FASADRENGÖRING MED ULTRA- 
RENT VATTEN Vår prisbelönta metod ger 
dig rena, snygga och starkare fasader

Rengöring som är 100 % miljövänlig  
– vår prisbelönta metod
När vi rengör fastigheter med ultrarent vatten så innebär det 
att vattnet är filtrerat och avjoniserat vilket gör det 10 gånger 
renare än destillerat vatten. Detta gör att vattnet lätt löser upp 
smuts från underlaget samtidigt som det drar till sig smuts 
och andra partiklar. Ultrarent vatten tar död på alger och 
mögel eftersom vattnet stör deras naturliga balans i att 
reglera hur mycket vatten organismen ska ta till sig. 
Rengöring med ultrarent vatten är 100 % miljövänligt. Inga 
kemikalier används.  

Här är några av fördelarna med  
rengöring med ultrarent vatten: 

 Din fastighet får ökad livslängd

 Fasaden blir ren och snygg

  Det blir mindre fukt i fasaden, vilket leder  
till bättre värmehållning

 Fastigheten ger ett positivt intryck 

 Värdet på din fastighet ökar

Det finns olika anledningar till att dina fasader bör rengöras. Till exempel kan du 
ha fått mögel, mossa eller alger på fasaden. Det kan också handla om olika typer 
av smuts som behöver tas bort. En sak som många missar är att tvätta fasaden i 
underhållande syfte. Vad händer om du inte tvättar din bil? Precis. Den far illa och 
rostar fortare. Samma sak gäller de  
flesta fasadmaterial. Därför är det 
viktigt att hålla dina fasader rena.   

Vår metod var mycket framgångsrik i Folksams test av 
mögel- och algsanering på målade ytor. Dessutom har SABO 
– Sveriges allmännyttiga bostadsföretag gett vår metod 
hedersomnämnande och pris för att vara innovativ.

Är rengöring med ultrarent vatten  
rätt för din fastighet?
Vi har sedan 1999 gjort rent fastigheter och har några av 
landets mest kända byggnader på vår referenslista. Detta 
innebär att vi antagligen har störst erfarenhet i Sverige när 
det gäller rengöring av fasader och vi använder naturligtvis 
alla effektiva metoder för rengöring. Alla metoder har för- 
och nackdelar och det är därför som vår kunskap och 
erfarenhet är värdefull för dig. Tillsammans tittar vi på din 
fastighet och därefter ger vi dig råd om vilken metod som 
passar dig bäst och som är mest kostnadseffektiv. 

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se


