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FACADEVASK
Miljøvenlig vask
af facaden, udhænget o.lign.

- op til 12 meter!
Vi går ikke ned på udstyr og faglig viden
For at opnå de allerbedste resultater og
den bedste kvalitet inden for facadevask og
vinduespolering, gælder det om hele tiden
at være på forkant med udviklingen. Det er
vi hos Facade Partner, og det betyder blandt
andet, at vi arbejder med et rentvandsanlæg.
Vi ser tydeligt, at denne rengøringsmetode
giver de langt bedste resultater. Vandet vi
rengør med, bliver nemlig ikke bare rent, men
ultra rent.

Hvorfor anvende ultra rent vand?
For at opnå ultra rent vand, skal almindeligt
vand fra hanen gennem en proces i rentvandsanlægget. Her bliver det både filtreret og
opvarmet inden det føres ud til vandslangen
og børsten. Derved opnår man vand med en
PPM-værdi på 0. Vandet bliver simpelthen
deioniseret. Vand uden ioner er fri for kalk og
andet, der kan efterlade spor på facaden og
ruderne. Derudover er det smarte ved deioniseret vand, at det vil ”suge” ioner til sig, og

derved virke som en form for magnet for skidt
og snavs.

Ultra rent vand = ultra rene overflader
Det kan tage 1-4 gange, inden dine facader
og ruder er helt fri for sæberester og film (fra
tidligere traditionel rengøring), men herefter
vil du opleve et helt perfekt resultat. Ud
over det visuelle er der en anden fordel ved
rengøring i ultra rent vand. Der er nemlig ikke
længere er noget, der kan binde skidt og
snavs til de rengjorte overflader. De holder
sig derfor rene i længere tid.
Bemærk venligst:
Efter rengøring vil overfladerne være våde.
Undgå pletter ved lade vandet fordampe i
stedet for at tørre af. Ultra rent vand er aldeles uskadeligt.
Både for private og erhvervsejendomme.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.
Gert:
21 68 47 45 - ga@facadepartner.dk
Andreas: 25 17 53 45 - asg@facadepartner.dk
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