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LEI AV DETTE?

Ingen vil ha det slik, Betomur har løsningene!

Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no

Bla om for å finne løsningene!
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DeSalin AM
Rengjør og beskytter mot:

· Sopp, grønske, alger

Kraftig, vannbasert, soppdrepende og
konserverende væske mot alger, sopp og
mikroorganismer på mineralske/sugende
overflater, både inne og ute.

Utendørs brukes DeSalin AM på alle
vaskbare overflater. Kan også brukes
preventivt for å holde de rensede flatene fri
for fremvekst av sorte og grønne sopp- og
algevekster.

Reno 12 fasadevask
Rengjør:

· Fett, sot, eksos og inngrodd smuss

Svært effektiv og allsidig rengjørings-
middel. Rengjør raskt fett, sot, eksos og
inngrodd smuss.

Skånsom mot de fleste materialer og
overflater. Raskt biologisk nedbrytbar. Er
effektiv også i kaldt vann! Typisk brukt på
fasader som er ”inngrodd i dritt”.

Duzz betongfjerner
Rengjør:

· Sementslør og mindre flekker av betong
og lignende

Duzz skiller seg fra tilsvarende produkter
som er basert på sitron- eller saltsyre ved
at den er skånsom og ikke skader
underlaget.

Har du sølt litt puss eller slemme på biler,
vinduer eller beslag så kan du bruke Duzz
for å skånsomt løse opp de sementbaserte
stoffene uten å skade lakken eller glasset.

AGS 3502 grafittibeskytter
Beskytter mot:

· Grafitti

Vannbåret langtidsbeskyttelse for all slags
vær, beregnet på de fleste typer overflater.

Fanger opp spray og penselgrafitti og har
god motstand mot tusj.

Krever ikke bruk av løsemidler eller
spesialverktøy, AGS 3502 kan enkelt
sprayes med lavtrykkssprøyte.

https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/graffitibeskyttelse-ags3502-ex.sterk-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/reno-12-allrengjoring-alkalisk-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/byggevarer/industriverktoy/duzz-betongfjerner-5-ltr.kanne
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/malingsfjerner-bps-7624-olje-plastfarge-10-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/skyggefjerner-ags-65-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/ags-graffiti-wipes-222-boks-a-50-stk
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/ags-blue-gel-graffitifjerner-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/surfa-overflatebehandling/desalin-am-075-ltr.-rensevaeske
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BPS 7624 malingsfjerner
Fjerner:

· Plast- og oljemaling

BPS 7624 fjerner flere lag maling i samme
operasjon. Biologisk nedbrytbar og fester
seg på loddrette flater. Gel-konsistens.

Kost BPS 7624 på og la stå over natten.
Spyl bort det som er igjen!

AGS 221 Grafitti Wipes
Fjerner:

· Tusj og kulepenn

Består av et effektivt grafittifjerningsmiddel
absorbert i papirkluter. Fjerner effektivt de
fleste merker av tusj og kulepenn.

AGS 221 kan brukes på de fleste ømtålige
og industrimalte overflater.

NB! Ikke bruk på pleksiglass. Ved tvil, gjør
en test på et lite synlig sted av flaten først.

AGS Blue Gel
grafittifjerner
Fjerner:

· Tagging og tusjmerker

Økonomisk kombinasjonsprodukt! Graffiti-
og skyggefjerner i ett som virker i kaldt
vær.
Ved ekstremt slitt el. porøs overflate og
ved vanskelige pigmenter som blå, hvit og
rosa, kan det være nødvendig med ekstra
behandling med AGS 65 skyggefjerner.

AGS 65 skyggefjerner
Fjerner:

· Restskygger etter grafitti (maling)

AGS 65 er en dyptvirkende kjemi i svak
gel-aktig konsistens som brukes etter
grafittifjerning hvis det er ”skygger” igjen
etter grafittien.

Brukes ute og inne hovedsaklig på porøse
overflater.

Biologisk nedbrytbar.

https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/graffitibeskyttelse-ags3502-ex.sterk-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/reno-12-allrengjoring-alkalisk-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/byggevarer/industriverktoy/duzz-betongfjerner-5-ltr.kanne
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/malingsfjerner-bps-7624-olje-plastfarge-10-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/skyggefjerner-ags-65-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/ags-graffiti-wipes-222-boks-a-50-stk
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/vaskemiddel/malingfjerner/tagging/ags-blue-gel-graffitifjerner-5-ltr.kn
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/surfa-overflatebehandling/desalin-am-075-ltr.-rensevaeske
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Stixx Vario duepigger
Hindrer:

· Fugler i å slå seg ned

Produktet for de som er lei av fugler som
”skiter ned” gesimser o.l.

Monteres enkelt med montasjelim. Laget
av plast og rustfritt stål.

Fargemåler Colorpin II
Måler:

· Fargekoder fra forskjellige overflater

Liten fargescanner med bluetooth. Kobles
opp mot en smarttelefon og du kan kjapt
og enkelt finne fargekoder i NCS og RAL.

Du får også refleksjonsverdier, RGB og
CMYK verdier.

BETO dryppnese
Hindrer:

· Rennemerker på fasade og lekkasjer

Laget av komposittbetong og fås i
forskjellige fasonger og størrelse.

Ingen forskaling eller mekanisk innfesting
er nødvendig. Kan overmales. Leder vekk
vann fra fasaden for å unngå rennemerker.

Dekkeplast med tape
Sparer:

· Tid

For inndekning av vinduer, taknedløp og
andre fasadedetaljer. Gror ikke fast i
underlaget og setter ikke merker.

Unikt produkt! Fås kun hos Betomur!

BETOMUR AS · Minde Allé 35 - 5068 BERGEN

Telefon: 55 59 44 50 · E-post: firmapost@betomur.no

Smarte detaljer og hjelpemidler for fasaderehabilitering

https://www.betomur.no/sok?s=dryppnese
https://www.betomur.no/sok?s=dekkeplast
https://www.betomur.no/nettbutikk/byggevarer/spesialprodukter/stix-vario-met.dueskr-.-stk033
https://www.betomur.no/nettbutikk/mur-og-fasade/malerverktoy/fargemaaler-colourpin-ii
https://www.betomur.no/

