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En grundig afrensning og imprægnering af fliserne omkring
huset beskytter fliserne mod belægninger og snavs, forlænger deres levetid og giver et markant løft til helhedsudtrykket af din ejendom.
Det danske klima er hårdt ved fliserne omkring huset. Alger,
mos og anden belægning sætter sig fast og gror ned i revnerne
i og omkring fliserne, og kan medføre unødig slitage af flisernes
overflade. Belægningerne giver fliserne et snavset og uensartet
udseende, og kan gøre dem glatte og ujævne at færdes på.
Med professionel afrensning og imprægnering af dine fliser,
renses fliserne fuldstændig fri for alger, mos og snavs.
Imprægneringen forebygger at belægninger sætter sig fast, og
gror ned i fliserne fremover, hvilket forlænger flisernes levetid.
Fliserne bliver desuden meget nemme at holde rene og flotte
gennem sæsonen, da overfladen efter imprægnering bliver fin,
ensartet og smuds- og vandafvisende, og derfor nemt fejes fri

Fliser så gode som nye
1) Fliserne omkring huset, i indkørsel mm. afrenses
grundigt og skånsomt med miljøgodkendt algebekæmpende middel.
2) Fliserne skylles med rent vand, som skyller de sidste
urenheder væk. Herefter tørrer fliserne grundigt inden
imprægning.
3) Fliserne efterbehandles med en ekstremt slidstærk
imprægnering, som forebygger, at mos, alger og
snavs gror ned i fliserne og efterlader fliserne med en
flot, ensartet og indbydende overflade.

for f.eks. jord og andet let snavs.
Efter en fliserensning med imprægnering vil dine fliser
fremstå markant mere ensartede, rene og indbydende
og se ud som nye!

Se FILM OM fliserensning på
www.jydsktagteknik.dk/fliserens
eller scan QR koden

10 års
garanti

på fliserensning*
Grundig afrensning af fliserne.

Efterfølgende imprægnering.

Fliser før og efter rensning viser forskellen, og hvor flot resultatet bliver.

MILJØRIGTIGE METODER

GARANTERET FLISERENS

Ved en fliserensning foretager vores erfarne medarbejdere en

Som medlem af Dansk Byggeri sikrer vi dig som kunde.

grundig afrensning af de aftalte arealer med et miljøgodkendt

Medlemskabet betyder, at vi altid er opdateret indenfor

algebekæmpende middel og specialudstyr, der sikrer, at mos,

branchens regler og miljøkrav og kun medlemmer er omfattet

alger og snavs både ovenpå og imellem fliserne fjernes skån-

af BYG Garantiordningen. BYG Garantien er din sikkerhed for

somt uden unødig slid på flisernes overflade. Efter afskylning

kvaliteten af det udførte arbejde. Du har selv mulighed for at

og tørring oversprøjtes fliserne grundigt med en miljøgodkendt

tjekke vores medlemskab på www.byggaranti.dk

og utrolig slidstærk imprægnering, der trænger dybt ned i
flisen. Vi bruger et unikt mijøgodkendt imprægneringsmiddel
med nanoaktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske
overflader. Imprægneringen er baseret på den absolut nyeste
nanoteknologi, og den trænger dybt ind og forbinder sig aktivt
til overfladen, hvilket gør imprægneringen både unik og særdeles modstandsdygtig overfor bevoksninger af mos, alger og
snavs.

håndværkerens TryghedsgAranti
Kun hos Jydsk Tagteknik får du den unikke Håndværkerens
Tryghedsgaranti på fliserensning. Håndværkerens Tryghedsgaranti giver dig størst mulige sikkerhed for den håndværksmæssige kvalitet af det udførte arbejde. Garantien dækker det
udførte arbejde og krav på følgeskader som kan henføres til
det håndværksmæssige arbejde i 10 år efter arbejdets udførsel. – For din sikkerhed!

Imprægneringen har vandperleeffekt, hvormed fliserne bliver
smuds- og vandafvisende.

*) Forudsætter et algeserviceabonnement – se bagsiden.

ALGEBEHANDLING – forlænger flisernes levetid
En årlig algebehandling vedligeholder dine nyrensede fliser og
forlænger levetiDEN.

10 ÅRS GARANTI PÅ
FLISERENSNING

Når du har fået lavet en fliserensning med imprægnering an-

algeserviceabonnement, er du med til at sikre dine flisers

befaler vi, at du løbende vedligeholder dine fliser, så deres nye

flotte udseende og holdbarhed på lang sigt. Ved tilmelding til

flotte udseende og robusthed bevares år efter år.

algeserviceabonnement sikres regelmæssig vedligeholdelse,

Når du tilmelder dig Jydsk Tagtekniks

som er forudsætning for langvarig effekt af fliserensning med
Ved en algebehandling oversprøjtes alle fliser grundigt med et

imprægnering. Med et algeserviceabonnement er du sikret en

algebekæmpende middel som sikrer, at evt. spirende mos- og

algebehandling af dine fliser hvert år, og du får tilmed 10 års

algevækst elimineres og forebygger nye bevoksninger. Vores

garanti mod mos og alger på dine nyrensede og imprægnerede

metoder og algemidler lever 100% op til det skærpede danske

fliser. Aftalen kan altid opsiges skrifteligt.

miljøkrav for algebehandlinger. Bestil en enkelt algebehandling
eller tilmeld dig vores årlige abonnement.

Læs mere og tilmeld dig algeservice i dag på
www.jydsktagteknik.dk eller telefon 70 15 33 44.

BESTIL ET GRATIS HUSTJEK

Jydsk Tagteknik har 50 års erfaring inden for tagrenovering

FORDELAGTIG FINANSIERING

program af totalløsninger, når dit tag eller hus skal energi-

fliserensning til en fleksibel rente og løbetid, som er til-

og energioptimering af danske parcelhuse. Vi tilbyder et bredt

Jydsk Tagteknik tilbyder dig at låne hele beløbet til din

renoveres.

passet netop din økonomi. Vi samarbejder med aner-

Bestil et GRATIS HUSTJEK efterfulgt af et helt uforpligt-

og kræver alene Resurs Banks godkendelse af dig.

ende tilbud på den eller de løsninger, der passer til dit hus.
Under et hustjek gennemgår konsulenten husets isolering,

kendte Resurs Bank og lånet er uden sikkerhed i dit hus

Få et uforpligtende tilbud fra vores konsulent
– det tager bare 10 minutter.

vinduer, døre, tag, tagrende og træværk og tager termografibilleder (når udetemperaturen gør det muligt), der illustrerer

varmeudslippet og det nuværende isoleringsniveau i din bolig.

Du får en detaljaeret husrapport over husets tilstand og forslag
til eventuelle forbedringe. – Helt gratis og uforpligtende!

Vores konsulenter er uddannede energivejledere, og kan derfor
rådgive dig professionelt om, hvilke løsninger der er mest
økonomiske og energirigtige for din bolig.

Bestil GRATIS HUSTJEK på
www.jydsktagteknik.dk
eller tlf. 70 15 33 44
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