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AFRENSNING AF GRAFFITI
– SKÅNSOMT, EFFEKTIVT OG MILJØVENLIGT
Det kræver stor ekspertise at fjerne graffiti. Hos
All Remove har vi mere end 25 års erfaring og har
fjernet graffiti på så godt som alle overflader.
Det handler om at udføre en så skånsom afrensning
som mulig. Vi tager både hensyn til materialet, den
eksisterende overflades vedhæftning og miljøet.
Ofter foretager vi en prøverensning sammen med
kunden, så resultatet kan vurderes.
Alt afhængig af overfladen og materialet arbejder
vi med tre former for afrensning:
Hedvandsafrensning
Hedvandsafrensning er en mild afrensning, som
ofte bruges til affedtning og rensning af alle typer
facadematerialer, som for eksempel tegl, puds,
beton, granit, jern, stål m.m.

Hedvandsafrensning med kemi
Når vi bruger kemi, tager vi både hensyn til
miljøet og overfladen. Vi har bl.a. samarbejdet
med Teknologisk Institut om at udvælge de rette
løsninger. Kemien får graffitien til at løsne sig.
Højtryksspuling
Højtryksspuling er en effektiv og tidsbesparende
metode til at rense beton, hårde natursten, jern, stål
og meget andet.
Det kolde vand trykkes igennem en fladdysse med et
tryk på op til 300 bar. Det betyder, at højtryksspuling
er ca. 3-6 gange hårdere end hedvandsafrensning.
Ved hjælp af en dieseldrevet højtryksrenser og en
mobil vandtank kan vandet sprøjtes på materialet
og dermed rense overfladen.
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VORES MEDARBEJDERE ER SPECIELT
UDDANNEDE TIL AT UDFØRE HØJTRYKSSPULING

EFFEKTIV BESKYTTELSE
MED PSS 20
Graffiti tiltrækker ofte mere hærværk. Derfor er
det vigtigt at få det fjernet hurtigst muligt.
PSS 20 er markedets mest effektive anti-graffiti
behandling. Produktet danner en usynlig og
beskyttende hinde på de behandlede overflader.
Når overfladen bliver udsat for graffiti eller
en anden miljømæssig forurening, kan den
beskyttende PSS 20 hinde fjernes sammen med
graffitien – ganske enkelt ved at spule med varmt
vand under højtryk.
Fordele ved PSS 20
• Markedets mest effektive beskyttelse
mod graffitihærværk
• Diffusionsåben og usynlig hinde
• Miljøvenlig og biologisk nedbrydelig
• Kan fjernes med varmt vand
• Formstabil – bliver ikke hvidlig i frost
(som mange vokstyper gør)
Alle overflader kan beskyttes
• Murværk
• Beton
• Puds
• Metal
• Plastik
• Alu
• Tegl og keramik
Der findes specialløsninger til skilte og
meget glatte overflader.

Patenteret produkt
PSS 20 er det produkt All
Remove bruger til at beskytte
mod graffiti og miljømæssig
forurening.
Det består af vegetabilske
polysaccharider og vand
og virker helt uden opløsningsmidler. Det gør
det skånsomt og fuldstændigt sikkert over for
mennesker og miljø.
Produktet er gennemtestet og brugt til anti-graffiti
løsninger i mere end 25 år.
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ALDRIG VOKS
All Remove bruger ikke voks, som giver
risiko for et hvidt slør på facaden.
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FLEKSIBLE OG FASTE LØSNINGER

FÅ FJERNET GRAFFITI PÅ ABONNEMENT
Langt de fleste kunder vælger at få fjernet graffiti
igennem en fast abonnementsordning. Så slipper
de for at bekymre sig yderligere om problemet.
En abonnementsordning sikrer en hurtig udrykning
og den laveste driftøkonomi.
Fordele ved et abonnement
• Ingen bekymringer –All Remove overvåger
ejendommen
• Ingen skader på ejendommen ved fejlbehandlinger
• Transparent hinde beskytter overfladen
• Fast pris – ingen budgetoverraskelser
• Laveste pris – stordriftfordele pga. det store antal
ejendomme All Remove passer
All Remove tilbyder følgende abonnementer:

UgeAbo
UgeAbo er den løsning de fleste af vores kunder
benytter sig af. Løsningen indebærer, at vi i
fællesskab aftaler det område, som skal holdes fri
for graffiti. Derefter tjekker vi det aftalte område
1 gang om ugen fra mandag til onsdag. Hvis der
er graffiti, bliver det straks fjernet og PSS 20
beskyttelsen reetableres.
TilkaldAbo
For kunder beliggende i yderområder. Kunden
overvåger selv det beskyttede område og giver
besked, når der er opstået graffiti-hærværk. All
Remove fjerner graffiti først kommende mandagonsdag.
Et abonnement løber over min. et år og betales
kvartalsvist forud.

ALL REMOVES

MILJØPOLITIK
Vores arbejde udføres altid på en miljømæssig
forsvalig måde og i nøje overensstemmelse med
vores miljøpolitik. Det indebærer at:
• Alle materialer, maskiner og kemi er udvalgt efter
den mindst mulige miljøbelastning
• Kemi bruges kun i absolut nødvendige tilfælde.
• Kemi er bl.a. udvalgt i samarbejde med
Teknologisk Institut.

Få et uforpligtende tilbud på
tilbud@allremove.dk eller 70 10 07 07
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