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I mere end 30 år har All Remove beskyttet alle 
typer overflader. I begyndelsen mest imod graffiti, 
men i dag beskytter vi imod alle typer snavs.

Udsatte overflader
Graffiti har altid været en stor udfordring i byer, 
men tendensen er, at det breder sig til provinserne. 
Specielt motorvejsbroer, vejskilte, støjvægge og 
læskure rammes. Hærværket gør folk utrygge, 
skæmmer omgivelserne og forringer værdien.

Andre såkaldte vedligeholdelsesfri overflader, som 
for eksempel metal, glas eller fiberbeton, bør også 
beskyttes. Alger lægger sig på mange overflader, og 
især fiberton kan blive hårdt ramt af det grønne snavs. 

Køretøjer, brændeovne og fabrikker udsender 
ultrafine partikler, som blæser igennem luften og 
lander på overflader flere kilometer væk. Partiklerne 
nedbryder overfladerne langsomt og gør skade.  

Sådan beskytter vi overflader
Det handler ikke bare om at påføre et produkt på 
en overflade. Det handler om at påføre det rigtige 

produkt på den rigtige måde med det rigtige udstyr 
på det rigtige tidspunkt.

Når der bygges for millioner, påtager vi os opgaven 
med at give bygherrer og arkitekter rådgivning 
og ekspertise. Målet er, at byggeriet beskyttes og 
fremstår nyt i mange år. 

Det samme gælder mindre opgaver. Vi rådgiver 
om mulige løsninger, sikrer en billigere og mere 
langsigtet drift og bevarer overfladerne rene og 
pæne i årevis. 

Langsigtede løsninger
En forebyggende indsats er altid bedst og mest 
økonomisk. Vi har skabt stor værdi ved at komme 
tidligt ind i mange byggeprojekter og ved at bruge 
tid på at forstå et behov. 

Vi sætter arbejdet i system, udtænker planmæssige 
løsninger og udfører arbejdet på faste tidspunkter.
Vi bruger en bred palet af egne produkter og har 
årelang erfaring med, hvordan de skal bruges.

ALLE OVERFLADER 
SKAL BESKYTTES

VI RENGØRER ALLE BELÆGNINGER OG OVERFLADER
SART BASALTSTEN I TORSHAVN ER

BLEVET  BESKYTTET MOD PLETTER FRA 

MAD, ØL, SODAVAND, TYGGEGUMMI M.M.

VI BESKYTTER IMOD

• Graffiti
• Snavs
• Olie

• Alger
• Mos
• Rust

• Kaffepletter
• Tyggegummi 
• Rødvin

VI BESKYTTER ALLE TYPER OVERFLADER

• Beton
• Fiberbeton
• Træ

• Linoleum
• Stål
• Plast

• Gulvtæpper
• Mursten
• Natursten



Mange overflader er ubehandlede. Ofte er de også 
porøse og absorberende. Det gør dem svage. Før 
eller siden bliver materialet udsat for forurenende 
væsker, som tiltrækkes af materialet.

Resultatet er, at overfladen bliver ødelagt – fedt, 
olie, snavs, tyggegummi og meget andet er næsten 
umuligt at rense væk, når det først har sat sig. 

Forklaringen bag
Årsagen er enkel. Overfladespændingen i bygningers 
og gulves materialer er større end i de forurenende 
væsker. Det betyder, at væskerne aktivt trækkes ind i 
materialernes kapillærer (revner og porer) – og bliver der!

En imprægnering gør det omvendte.
Løsningen sikrer, at materialerne får en lavere 
overfladespænding, så snavsen ikke kan hægte sig 
fast. Lodrette og vandrette bliver betydeligt lettere 
og dermed billigere at renholde.

Gulvløsninger – fra mat- til wetlook
All Removes produkter og løsninger spænder 
vidt. Vores matlook-imprægnering egner sig til at 
beskytte rå, slebne gulve og belægninger af beton 
samt natursten som ski�er, granit og marmor. 
Beskyttelsen giver en unik mat, næsten usynlig, 
overflade.

Vil man have et mere glossy udtryk, anbefaler vi en 
wetlook-imprægnering. Beskyttelsen giver en høj 
glans, der giver dybde til overfladen.

Sæt kulør på overfladen med Faceal Colour
En imprægnering behøver ikke at være gemt 
af vejen. Betonoverflader kan farves ind, så 
beskyttelsen får et æstetisk udtryk. 

All Removes betonlasur kan gradueres fra 5 til 100% 
pigmentering, og vi kan matche alle RAL & NCS 
farver, metal- og perlemorsfarver. Samtidig bevares 
betonens struktur og udtryk.

FORSKELLEN PÅ AT TILTRÆKKE 
OG AFVISE SNAVS

IMPRÆGNEREDE OVERFLADER GIVER 

EN LAVERE OVERFLADESPÆNDING, 

SÅ FORURENENDE VÆSKER AFVISES.

IMPRÆGNERING:

ALL REMOVES PRODUKTER KONTRA ALMINDELIG FUGTIMPRÆGNERING

UBEHANDLET OVERFLADE
Vand og olie trænger ned i overfladen.

ALM. FUGTIMPRÆGNERING
Vand afvises, olie trænger igennem.

ALL REMOVES IMPRÆGNERING
Vand og olie afvises.



Det kræver stor ekspertise at fj erne graffi  ti. Hos 
All Remove har vi fj ernet graffi  ti på så godt som 
alle overfl ader. 

Det handler om at udføre en så skånsom afrensning 
som mulig. Vi tager både hensyn til materialet, den 
eksisterende overfl ades vedhæftning og miljøet. Ved 
vanskelige overfl ader foretager vi en prøverensning 
sammen med kunden, så resultatet kan vurderes. 

Graffi  tiens fj ende nr. 1
Når først en ejendom er blevet ramt af graffi  ti, 
kommer der desværre hurtigt mere. Derfor er det så 
vigtigt at sætte ind hurtigst muligt.

All Remove har haft markedets mest eff ektive 
beskyttelse imod graffi  tihærværk siden 1987. 
Løsningen er miljøvenlig og 100% biologisk 
nedbrydelig. Den bliver ikke hvidlig i frost, som 
mange vokstyper gør.

Fleksible løsninger
Det er forskelligt, hvor ofte vores kunder skal eller 
vil have fj ernet graffi  tien. Vi tilbyder derfor fl ere 
forskellige abonnementer. 

Vi kan fj erne graffi  ti på alle overfl ader. Murværk, 
beton, puds, metal, plast, aluminium, tegl og 
keramik. Vi har også specialløsninger til skilte og 
glatte overfl ader.

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. Derfor 
er det både skånsomt og fuldstændigt sikkert for 
mennesker og miljø.

Produktet er gennemtestet og brugt til anti-graffiti 
løsninger i mere end 30 år. 

AFRENSNING AF GRAFFITI 
– SKÅNSOMT, EFFEKTIVT OG MILJØVENLIGT

ANTI-GRAFFITI:

FØR OG EFTER AFRENSNING AF 

GRAFFITI PÅ NØRREPORT ST., KØBENHAVN



Der er mange fordele ved et sundt og rent 
arbejdsmiljø. Glade medarbejdere, høj hygiejne, 
et pænt interiør og gode indtryk over for kunder
og samarbejdspartnere. På den lange bane kan 
det ses på bundlinjen.

Kvalitet kommer ikke af sig selv. Derfor sætter vi 
alle rengøringsopgaver i system, så vi kan sikre 
højeste kvalitet. Vi udarbejder detaljerede skemaer 
og instruerer vores medarbejdere grundigt og følger 
op løbende. Til sidst udarbejder vi kvalitetsrapporter, 
så vi kan evaluere, optimere og forbedre.

Dokumenteret kvalitetssikring
All Remove bruger avancerede it-systemer til 
at sikre kvaliteten. Systemerne giver os selv og 
vores kunder et fuldstændigt overblik over brugt 
arbejdstid, samtidig med at det sikrer, at alle dele af 
opgaverne bliver gennemført. 

Dokumentation kan til enhver tid fremvises, og 
vores inspektører kan bruge systemerne til styring, 
kontrol, optimering og resultatfastholdelse.

Skræddersyet  koncept
Vi anbefaler altid en samlet løsning – så er der ingen 
tvivl om, hvem der gør hvad og hvor ansvaret ligger. 
Det er fordelagtigt – både praktisk og økonomisk.

Omvendt løser vi også mange ad hoc og special-
opgaver, som for eksempel hovedrengøringer, 
tæpperens og gulvopskuring  og rengøring efter 
håndværkere, fl ytninger og skader.

Vores serviceløsninger henvender sig til 
både off entlige og private virksomheder 
og boligforeninger.

REFERENCER

• Bikuben kollegiet

• VWR International

• Colas

• Adam Transport

• Newsec Datea A/S 

• Deas Ejendomme

• Grenke Leasing

• Fondenes hus

• HOFOR

• Nestlé

• Nordea Ejendomme

• Nordea Fonden

• Polaris

• Q8

• The Silo

• Viasat

FRA ENKELTE OPGAVER TIL 
TOTALE SERVICELØSNINGER

RENGØRING:

VI BESKÆFTIGER MERE END 150 
VELUDDANNEDE MEDARBEJDERE

VI BRUGER EGNE MEDARBEJDERE 
FREMFOR UNDERLEVERANDØRER
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Baggrunden
Aarhus Havn har været under stor forandring de 
seneste år. Fra at have været en industrihavn er 
området blevet omdannet til et åbent byrum med 
nye havnepladser og en letbane.

En af de nyere bygninger på havnen er Dokk1 
– en offentlig bygning, der huser Aarhus’ nye 
Hovedbibliotek, Borgerservice, et kæmpe parkerings-
anlæg og ca. 10.000 m2 kontorer til udlejning. 

Udfordringen
Bygningen er blandt andet opført i natursten og 
beton både ud- og indvendigt. Indtil nu har den 
slags byggematerialer været særdeles vanskelige at 
beskytte, hvis man samtidig vil bevare materialernes 
rå udseende. 

Samtidig vidste arkitekterne, at bygningen ville 
få tusindvis af dagligt besøgende. De mange 
mennesker ville uundgåeligt tilsmudse de rustikke 
betongulve og -trapper med kaffe, tyggegummi, 
is, sodavand og meget andet.

Opgaven
Sammen med Aarhus Kommune ønskede 
arkitekterne at beskytte de ca. 19.000 m2 beton. I 
den forbindelse blev mange produkter afprøvet og 
gennemtestet. 

I Sydeuropa har All Remove i mange år brugt det 
meget modstandsdygtige og holdbare produkt 
Faceal Wetlook på gulve og belægninger. Denne 
løsning var også med i testen, men behandlingen 
gav en spejlende blank og poleret overflade, som 
man ikke ønskede. 

Løsningen
Løsningen var derfor at udvikle et helt nyt produkt, 
der fik navnet Faceal Matlook – en vand- og 
olieafvisende imprægnering, der er næsten usynlig, 
men som bevarer den matte overflade. På den måde 
kunne All Remove beskytte de mange m2 beton i 
Dokk1 og samtidig opnå det autentiske, upolerede 
og rå udseende.

19.000 M2 BETONGULV BESKYTTET 
MED MAT IMPRÆGNERING

VI RENGØRER ALLE BELÆGNINGER OG OVERFLADER

DOKK1, AARHUS:



Baggrunden
Amager Strand dækker over 4,6 kilometer badekyst 
og har på en god solskinsdag omkring 20-25.000 
strandgæster. 

Udfordringen
Udover bunkevis af sand indbefatter området i alt 
18.000 m2 beton, som året rundt bliver udsat for 
vind og vejr og et hav af glade strandgæster, der 
kommer for at slikke sol, spise, grille og hoppe i 
bølgen blå. Det er umuligt at undgå graffiti, slidtage 
og pletter fra mad, is og drikkevarer.

Opgaven
Hvordan beskytter og vedligeholder man så mange 
m2 på både vandrette og lodrette flader, og hvordan 
tager man hensyn til miljøet samtidig?

Løsningen
All Remove indgik en ti års kontrakt med 
Københavns Kommune om at imprægnere og 
anti-graffiti behandle de mange betonelementer. 
Årsagen var bl.a. produkternes lange levetid og 
miljøvenlighed. I dag samarbejder All Remove stadig 
med Københavns Kommune om strandparken.

Baggrunden
Tid er penge. Det gælder i de fleste virksomheder, 
og sådan er det også i konsulentfirmaet Rapidis i 
Søborg, hvor 11 konsulenter udvikler software til at 
simulere, analysere og optimere trafik og logistik.

Udfordringen
Medarbejderne har brug for ordnede forhold, men de 
har hverken tid eller lyst til at sørge for køkkenruller, 
opvaskemiddel, rene viskestykker og lignende. Det 
kan slet ikke betale sig, at de skal bruge kostbar tid 
på den slags.

Opgaven
All Remove hjælper med mere end den almindelige 
kontorrengøring to gange om ugen. Dagligt bliver 
der fyldt op med forsyninger, og toiletterne tjekkes.

Løsningen
Om løsningen siger økonomichef, Stefan Kjær 
Kjældgaard: "Der er aldrig nogle problemer. Tingene 
er bare i orden, og servicen sker som regel uden, at 
vi lægger mærke til det. Vi er meget glade for, at vi 
ikke skal tænke på alt det praktiske, men i stedet 
kan fokusere på vores forretning.” 

10 ÅRS BESKYTTELSE AF 
18.000 M2 BETON 

UNDGÅR AT SPILDE DYREBAR ARBEJDSTID

AMAGER STRANDPARK

RAPIDIS



Pålidelighed
I mere end 30 år har vi regelmæssigt serviceret et 
stadigt stigende antal kunder.

Kvalitet
Vores høje kvalitet sikrer vi igennem 
specialudviklede kvalitetsstyringssystemer. 

Viden og erfaring
Vi har årelang erfaring, der har givet os stor indsigt 
og viden. Vi samarbejder med nogle af de bedste 
indenfor deres felt.

Fornyelse
Vi udvikler nye produkter og fi nder nye veje i tæt 
samarbejde med vores leverandører. 

Kundeservice
Vi arbejder utrætteligt på at give vores kunder gode 
og positive oplevelser.

Miljøvenlige produkter
Vi bruger skånsomme og miljøvenlige produkter. I 
helt specielle tilfælde benyttes kemikalier, som er 
biologisk nedbrydelige indenfor 24 timer.

DET STÅR VI FOR
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Vi lægger stor vægt på at have kvalifi cerede og 
ansvarlige medarbejdere – både egne medarbejdere 
og hos underleverandører. 

Med mere end 150 medarbejdere har vi et stort 
ansvar for at opretholde en entydig og fornuftig 
personalepolitik.

Alle rengøringsmedarbejdere gennemgår en 
grunduddannelse i erhvervsrengøring. Derudover 
er der mulighed for at få supplerende uddannelser 
indenfor arbejdsmiljø, sikkerhed, specialrengøring, 
kvalitetsstyring m.m.

Vores arbejde udføres altid på en miljømæssig 
forsvalig måde og altid i nøje overensstemmelse 
med vores miljøpolitik. Det indebærer at:

• Alle materialer, maskiner og kemi er udvalgt efter 
   den mindst mulige miljøbelastning.

• Al kemi til daglig rengøring er miljøcertifi ceret og    
   udstyret med den nordiske miljømærkning, 
   Svanemærket.

• Vores daglige arbejde er primært baseret på 
   anvendelsen af mikrofi ber-teknologi, som er en 
   kemi- og vandbesparende rengøringsmetode.

MEDARBEJDERE MILJØPOLITIK

SJÆLLAND
Fabriksparken 23
2600 Glostrup

FYN
Lind Hansens Vej 11A
5000 Odense C

JYLLAND
Sindalsvej 48A
8240 Risskov




