GRAFFITI SCHOONMAAK
Professionele reiniging van
ongewenste verfopschriften
op alle ondergronden
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Naast de reguliere schoonmaak en ramenwassen van bedrijven,
scholen en instellingen, is CLEANpuur ook gespecialiseerd in
gevelreiniging, gevelonderhoud, vloerreiniging, vloeronderhoud
en het verwijderen van graffiti.
Vele panden en vlakke oppervlakten (muren, garagepoorten,
verkeersborden,enz.) worden te vaak het doelwit van graffitispuiters.
Deze ongewenste verfopschriften
bezorgen de eigenaars schade. Als specialist op het gebied van
reiniging biedt CLEANpuur
een passende oplossing:
1/ Verwijderen van graffiti
Door het gebruik van een chemisch product reinigen wij alle
met verfopschriften bespoten oppervlakken. Nadien kan worden
afgewerkt door opnieuw te schilderen met anti-graffitilakken.
2/ permanente anti-graffitilaklaag
Permanente anti-graffitilagen bestaan in zowel gekleurde als in
transparante uitvoering. Deze permanente beschermlagen zijn zeer
goed bestand tegen slechte weersomstandigheden, maar vooral
ook tegen graffiti. Nieuwe graffiti wordt nadien gemakkelijk verwijderd
met een aangepaste reiniger, zonder de permanente anti-graffitilaag aan te tasten.
Eens aangebracht, zijn deze beschermlagen nadien wel niet meer overschilderbaar!
3/ half-permanente anti-graffitilaklaag
Daar waar geen permanente beschermlagen mogen gebruikt worden (bv. monumenten),
worden verwijderbare kleurloze anti-graffiti producten aangewend. Deze tasten de ondergrond waarop
ze worden aangebracht niet aan (natuurstenen, beton, bakstenen). Deze half-permanente lagen laten de
ondergrond namelijk ademen. In tegenstelling tot permanente anti-graffitilakken, worden hier de graffiti + de
half-permanente anti-graffitilaklaag integraal verwijderd. Eens de graffiti is verwijderd, is het voldoende opnieuw
een beetje half-permanente lak op het gereinigde oppervlak aan te brengen om een nieuwe bescherming te
waarborgen.
U ziet, de kracht van CLEANpuur zit in onze ervaring, ons specialisme en ons vakmanschap. Bovendien
specialiseren en ontwikkelen wij ons continu om nóg beter te worden in het doen waar we al goed in zijn:
reinigen en onderhouden. Zowel voor éénmalige, dagelijkse of periodieke schoonmaak.
Waar schoongemaakt moet worden, is CLEANpuur.
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