
  

LP har arbetat med klotter-
sanering i över 20 år och 
har i dag ett brett kun-
nande om vilka metoder 
som är effektivast på olika 
underlag. Våra skickliga 
sanerare är yrkescertifie-
rade med goda kunskaper 
om våra miljögodkända  
produkter samt har utbild-
ning för bland annat skylift, 
ställning och fallskydd. 

Klottersanering.

Effektiva metoder
Med vår långa erfarenhet kan vi numera 
sanera de flesta ytor och underlag. En 
av de vanligaste metoderna är hetvat-
tensanering där klottret först löses upp 
med ett kemiskt medel för att sedan 
sköljas bort med hetvatten.

Vid känsligare eller svårare ytor 
såsom exempelvis plexiglas, fordon och 
vägskyltar sanerar vi som regel för 
hand med rengöringsmedel och mjuk 
trasa.

 Vi skickar gärna en sanerare till plat-
sen för att bedöma hur vi på bästa sätt 
kan tvätta bort klottret. Du får ett kost-
nadsförslag och därefter åtgärdar vi 
problemet.

Klotterskydd
Det går bra att klotterskydda de flesta 
ytor både vid nybygge och i efterhand 
för att underlätta sanering utan att ytan 
tar skada. Kontakta oss gärna i samband 
med nybyggnation så kan vi ge råd om 
hur du på bästa sätt impregnerar under-
laget. Vi kan också göra en bedömning 
av befintliga ytor och ge råd om hur 
den på bästa sätt kan klotterskyddas.

Fasadtvätt, rengöring, spolning
De allra flesta ytor, underlag och fasader 
går att tvätta rent från både alger, 
mossa, vägsot, utfällningar eller oxide-
ringar. Vi har de rengöringsmedel och 
verktyg som behövs, all rengöring 
anpassas efter ytans eller fastighetens 
förutsättningar. 

Miljögodkända produkter
Vi använder enbart miljögodkända 
borttagningsprodukter och kemiska 
medel, både vid klotterrengöring och 
impregnering. Vi kan lämna skriftlig 
information om samtliga produkter.

Kostnadseffektiva
Vår erfarenhet ger oss kunskaperna 
om de effektivaste och snabbaste lös-
ningarna och därmed konkurrenskraf-
tiga priser. Målet är alltid att du ska bli 
100 % nöjd.

Kontakta oss gärna för mer
information eller ett besök.
Offert, platsbesök: 031-332 55 88    
Mail: klotter@lpe.se 
Beställning  031-332 55 81    
Mail: klotter@lpe.se 

Vänliga hälsningar
Kamer Boshnjak
produktionschef
LP Entreprenad AB

Långvallsgatan 11 
424 57  Gunnilse

031-332 55 30
Fax 031-332 55 31 
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