


Renhold og impregnering av fliser og fuger! 



Produktene
• Vannbasert og meget miljøvennlig 

• 100 % vann- og kloridavvisende (Sintef)

• Underlaget beholder 96 % av pusteevnen

• Danner ikke belegg eller hinne på overflaten

• Ingen plagsom lukt, ingen luftetiltak nødvendig med SurfaPore

• Mange års virketid etter påføring 

• Virker like godt inne som ute

• Påføres med kost, rulle eller sprøyte

• Silikon-fri

• Organiske syrer



NANO Basert impregnering

Nano er 1. 1000 000 dels mm  (fotball – jordkloden)

Partikklene lages av silisium, tinandioksyd og blandes med vann og kjemi.
Nanoteknologi brukes nå i medisiner, mat, hudpleie, bilpleie, flypleie, maling osv.
Er Nano farlig? I juli 2004 ga Britisk Royal Academy of engeneering ut rapport: 
Det er utelukkende at Nanomateriale på partikkelform kan utgjøre risiko for 
helse og miljø. (eksponering) (størrelse 60/80 nm)







Rens
DeSalin – og SaVon seriene for rengjøring er en spesiell 
rensevæske med konsentrert, naturlig og 
organisk syrebase.  Produktene er skånsomme mot 
underlaget samtidig som de effektivt fjerner kalk- og 
saltslør, betongslør, rust, svertesopp, grønske, 
avleiringer i dusj og bad, etc.

Lettere rensejobber.
Salt – og kalkutslag,
fugeslør etc. 

For fjerning av alger,
grønske, sopp etc. Tyngre  utfordringer.

Rust, kraftig kalk
– og saltutslag.

Flekkfjerner
for blanke og 
finere 
overflater

DAGLIG!
Etterlater overflatene rene 
og naturlige. PH- nøytralt 
rengjøringsmiddel. 



Kan brukes på:
Bygningsfasader
Taksten (betong og tegl)
Betongbrostein
Naturstein (ikke marmor og travertin)
Fliser/klinker
Flisefuger/klinkerfuger
Keramikk

Hvorfor DeSalin C:
Mild syre, som renser effektivt
Renser fliser- og klinkerfuger
Fjerner kalkuttrekk og fugerester
Fjerner kalkavleiringer i dusj/våtrom
Gjenskaper det originale uttrykk





Før fjerning av fugeslør med DeSalin C. 



Etter fjerning av fugeslør med DeSalin C. 





…..rengjøring som varer

Vann – og oljeavvisende impregnering til:
Betong og fasader
Betongelementer
Naturstein, marmor, travertin og granitt
Fliser/klinker
Flisefuger/klinkerfuger
Keramikk & fasadekeramikk
Sålbenker (betong/skifer)

Hvorfor SurfaPore M:
Enklere renhold av  områder som er utsatt 
for fettholdige produkter. Kjøkken, bad,
kantiner, fug og flis i dusj.

Stenger også ute vannet og er 96 % 
diffusjonsåpen.



…vi gjør vårt for å forhindre fuktskadene  



https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=MPyykCPizw4


…..rengjøring som varer

Kan brukes på:
Bygningsfasader
Takstein (betong og tegl)
Betongdekker og fasader
Naturstein (rustfjerner på skifer) 
(Fliser/klinker 
Flisefuger/klinkerfuger 
Keramikk 

Hvorfor SaVon Kalkfjerner:
Renser effektivt
Fjerner rust 
Renser mørtelfuger
Renser betongdekker og fasader
Fjerner kalkuttrekk og fugerester
Gjenskaper det originale uttrykk i overflaten.



Rust fjernes på skifer med 
SaVon Kalkfjerner.



Problem: Rustflekker etter fjerning av stupetårn
Løsning: SaVon Kalkfjerner



Svertesopp fjernet med DeSalin AM.



Nano Impregnering
Vår impregneringsserie SurfaPore består av en 
rekke produkter tilegnet forskjellig underlag. 
Likt for de alle, er at de er 100 % 
vannavstøtende og 96 % diffusjonsåpne, som 
resulterer i et pustende underlag som 
beholder sitt estetiske uttrykk. 

Sementoverflater, fliser, 
marmor, keramikk  
puss og  naturstein. 
Veldig sugende underlag.

Vann, olje – og flekkavvisende 
for naturstein og finere
betongoverflater. Tåler 
høye temperaturer.

Vann – og oljeavvisende 
impregnering til overflater 
av tre. Forebygger vridning 
og sprekkedannelser.

Trenger ned i hvert eneste fiber 
med et usynlig, UV-stabilt og 
diffusjonsåpent lag. Beskytter mot 
vann, smuss og flekker.



Vannavvisende impregnering til:
Badstubenker
Trefasader
Bordplater inne som ute
Hagemøbler
Stakittgjerder/Innhegninger etc.
Sålebenker og Takstoler
Treterrasser
Ubehandlet o/l trykkimpregnert 
trevirke

Hvorfor SurfaPore W:
Olje- og vannavvisende impregnering 
96 % diffusjonsåpen
Treverket forblir fint og estetisk
Unngå vridning og sprekkedannelser



Hvorfor skal man 
impregnere? 



1. Ekstra forsikring mot vannskader 
(teknisk kvalitet)



2. Mindre tidsbruk ved renhold 
(økonomi)



3. Forenkler vedlikeholdet betraktelig 
(estetisk og hygienisk kvalitet)



Utvalgte referanser



T-forbindelsen Haugesund
(Statens Vegvesen/Falko fasade) 

…vi gjør vårt for å forhindre fuktskadene  

«

Avd.leder Espen Oseth (bad og renhold)



Operaen i Oslo

SPS har, i samarbeid med Betong Consult AS, NanoPhos SA, Politecnico di Milano
Department of Chemistry, og Technical University of Crete fått tildelt entreprisen ”Operaen i
Oslo – Tilstandsanalyse og forslag til beskyttelse og vedlikehold av utendørs marmor”
tildelt av Statsbygg.

Entreprisen skal utføres i 2015 og 2016 med tett samarbeid med Riksantikvaren i Norge, og
tar for seg utfordringene i forbindelse med rens, beskyttelse og vedlikehold av ca. 23 000 m2
Carrera marmor på utvendige fasader og tak på operaen. SPS vil ha en sentral rolle i dette
prosjektet, med en ny produktserie basert på mange av de samme egenskapene som vil
allerede tilbyr. Produktserien vil gå under SPS sin egen merkevare.



SurfaProductsFremtidens beskyttelse

www.surfa.no



Takk for oppmerksomheten!
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