Rena tak och fina fasader

Tak av betongpannor med alger och lav, två år efter behandling av ett avgränsat parti.

Fasad med påväxt av mögel och alger, ett år efter behandling av ett avgränsat parti.

Vi tar bort alger, mossa
och mögel på ditt hus!
Alger, mossa och mögel blir allt vanligare på våra tak
och fasader. Anledningen är klimatet. Milda vintrar,
regniga somrar och varma höstar gör att påväxter ökar
i våra miljöer. Det kan leda till att tegel vittrar sönder
och träfasader får rötangrepp. Dessutom blir ytan så
ful att den kan förstöra hela intrycket av fastigheten.
Men det finns en lösning – Grön-Fri Proffs! Som
auktoriserade entreprenörer hjälper dig att få rena tak
och fina fasader.

Vi är experter, låt oss göra jobbet.
Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör utför vi arbetet.
Med rätt kunskap om produkt, utrustning och hjälpmedel
gör vi ett effektivt och kvalitetssäkert arbete. Hanteringen
med bekämpningsmedel sker med största miljöhänsyn och
gällande normer om säkerhet och personligt skydd följs. Vi lämnar offert utan
kostnad och i de flesta fall besöks objektet så att omfattningen och åtgärd
kan bedömas.
Se anslutna butiker och entreprenörer på www.grön-fri.se. Välkommen att
kontakta oss!

Effektivt bekämpningsmedel
Grön-Fri Proffs är ett effektivt bekämpningsmedel mot
alger, mossa och lav. Påväxten dör omgående. Grön-Fri
Proffs kan användas på alla ytor och material utomhus,
t.ex. fasader, tak, marksten, staket, murar m.m. Det är
biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt. Funktionen är bevisad efter tester av
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid problem med svarta prickar av
mögel på målade trä-ytor används Prick-Fri.
Resterna av påväxt försvinner olika snabbt på olika ytor. På väderutsatta
ytor såsom tak etc. försvinner påväxten med tiden utan att ytan bearbetas i
efterhand, alger och mossa inom ett år och lav efter ca 2 år. På t.ex. fasader
krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna.
Grön-Fri Proffs neutraliserar näringsämnen vilket förebygger ny påväxt upp till
fyra år, helt beroende på ytans egenskaper och läge.

Se fler före/efter bilder på www.grön-fri.se

