
Ditt gamla badrum
ser ut som nytt
Låt oss erbjuda en Safety Recond Protection

Kakel och fogar blir som nya

Reducerar risken för fuktskador och mögelangrepp

Underlättar rengöring

Läs vidare om Swedish Recond & Protections unika tre-stegs koncept – Safety Recond Protection



Ditt badrum förtjänar bättre
Förmånliga lån och avdrag har lett till att vi idag helrenoverar våra badrum ofta helt i onödan.

För en betydligt billigare peng kan vi istället via vår unika badrumsrekonditionering plocka fram ditt 
badrums forna glans. Resultatet blir ofta häpnadsväckande. Så här går det till...

Läs mer och boka via vår hemsida www.srprotection.se

Det går även bra att mejla till info@srprotection.se eller  ring: +46 702 844310

Kostnadsfri okulär våtrumsbesiktning

Vi erbjuder alltid en första kostnadsfri okulär 
våtrumsbesiktning där fokus ligger på att 
upptäcka eventuella skador, mögel- angrepp 
och se över behovet av nya silikonfogar. I besikt-
ningen ingår även en fuktmätning. Boka direkt 
via vår hemsida: www.srprotection.se

Steg 1 Våtrumskontroll med protokoll

Innan våra åtgärder görs en kontroll av viktiga 
punkter i våtutrymmet; vatten- och 
avloppsgenomföringar, golvbrunnar och fogar.

Vi dokumenterar statusen på våtutrymmet och 
åtgärdar i samråd med uppdragsgivaren even-
tuella brister eller avvikelser

Steg 2 Djuprengöring

En mekanisk, kemisk och antibakteriell 
djuprengöring av beklädnader (kakel och 
klinker) och fogar med fokus på att ta bort kalk, 
fett, och tvålavlagringar samt mögelsporer.

Golvbrunnar rengörs och klämringar kontrolle-
ras och byts vid behov ut. I det fall behov av nya 
silikonfogar finns åtgärdar vi det. Vi använder oss 
av godkända biologiskt nedbrytbara rengörings-
medel.

Steg 3 Färgning av fogar

Gamla, missfärgade eller smutsiga kakel- och 
klinkerfogar kan på  ett enkelt  sätt  bli  som nya.  
Det  finns  en   mängd  kulörer  att välja mellan 
och efter omfärgningen kommer våtutrymmet 
få ett helt nytt och fräscht utseende.

Vi använder oss av en vattenburen epoxifärg 
som ger en varaktig infärgning av alla fogar.

Steg 4 Ytbehandling och försegling

När våtutrymmet är grundligt rengjort och even-
tuellt fogfärgat så genomför vi en försegling av 
väggar, golv, glas, porslins och metallytor. Grund-
en i den ultratunna ytskyddet är kiseldioxid som 
även är godkänd inom livsmedelsindustrin.

Med förseglingen får du ett miljöanpassat och 
säkert våtutrymme som är kraftigt vatten, kalk 
och smutsavvisande och där den dagliga 
rengöringen av ett förseglat våtrum endast 
behövs göras med svag blandning av pH-neutra-
la rengöringsmedel. Beläggningen låter materi-
al som andas behålla sina ventilerande 
egenskaper.

Enlysandeinvestering!
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