Speciális tisztítás felsőfokon
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Bemutatkozunk

Az Ifotech név mára úgy épült be a szakmai köztudatba mint a mintegy 30 éve
a graffiti eltávolítás és védelem területén működő svéd Trion-Tensid AB.
termékeinek kizárólagos importőre, magyarországi forgalmazója, valamint a cég
által kifejlesztett know-how alkalmazója.
Szoros kapcsolatot tartunk a szintén AGS termékekkel dolgozó németországi
Tensid Deutschland céggel. Szakmai információcserével , újabb és újabb
anyagok, technológiák tesztelésével és használatával igyekszünk megfelelni
megrendelőink elvárásainak.
Személyi és gépi erőforrásainkat igyekszünk a folyamatosan növekvő
igényekhez és kihívásokhoz igazítani mind a szakmai képzések, mind a
technikai fejlesztések révén.
Fő tevékenységünket a graffiti eltávolítás és védőréteg felhordást ezért
egészítette ki az elmúlt években egyre több speciális szaktudást és célgépet
igénylő tevékenység, mint a térkő tisztítás, rágógumi és olajfolt eltávolítás,
üvegkarc eltávolítás.
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Graffiti eltávolítás, védelem, fejlesztés
Rendszeresen figyeljük, teszteljük az újonnan megjelenő festékeket,
termékeket, és kidolgozzuk az eltávolításukhoz szükséges eljárásokat. Az
évtizedes tapasztalatok és számtalan hosszú távú kísérlet bizonyítja, hogy
védőszereink a legkülönfélébb felületeken is maximális védelmet nyújtanak a
festék, sőt a napjaink legnagyobb kihívását jelentő filc firkák ellen is. A
folyamatos korszerűsítésnek és fejlesztésnek köszönhetően termékeink a
graffiti eltávolítás és védelem minden területén az élvonalba tartoznak.
Rendelkezünk a feladatok ellátására szükséges szállítójárművekkel,
infrastruktúrával, tisztítószer raktárkészlettel, megfelelő anyagi háttérrel az új
munkák beindításához, képzett szakembergárdával, valamint a szükséges
magas és alacsony nyomású szóró berendezésekkel.
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Homlokzatvédelem, hidrofobizálás
Graffiti eltávolítás, homlokzattisztítás után a felületek graffiti elleni védőréteggel
való ellátását, víztaszító bevonását végezzük. Graffiti elleni védőrétegként
mikroviasz bázisú kopóréteg, vagy tartós védőréteg is alkalmazható.
Kopóréteg: minden fajta felületre felhordható, graffiti eltávolítás vegyszerek
nélkül nagynyomású forró vízzel, tisztítás után ismételt védőréteg felhordás
szükséges.
Tartós védőréteg: tisztítás langyos samponos vízzel, autómosó kefével, akár
100 alkalommal is a védőréteg ismételt felhordása nélkül.

Víztaszító bevonat,

tartós védőréteg és

időleges védőréteg felhordása különböző felületekre.

5 / 14

Üvegkarc eltávolítás
A graffitik mellett főleg a közlekedési eszközökön nagyon elterjedt
a különböző üveg felületek karcolása, savas filccel firkálása, ami
az üvegen visszafordíthatatlan elváltozásokat okoz.
A bemaródásokat speciális segédanyagok felhasználása mellett
polírozással szűntetjük meg.
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Homok és szemcsefúvás
A legjobb, legdrágább festék/bevonat sem nyújthat megfelelő védelmet a
korrózióval szemben, ha az a bevonat alól, belülről is dolgozik. A megfelelő
felület előkészítés legalább olyan fontos, mint maga a felületkezelés/bevonás.
Homok(szemcse)fúvással mindenféle fémfelületről eltávolítható a nem kívánt
rozsda, reve, régi festék/bevonat. Az így kapott, új, fémtiszta felület pedig
tökéletes alap a további kezelésekhez: fényezés, porszórás, horganyozás, stb.

A szemcseszórás mellett hőkezeléses festékeltávolításra
is berendezkedtünk 800 C° -ig égető kemencénkkel.
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Épülethomlokzat tisztítás
Az épülethomlokzatok tisztítása a tisztítandó felületnek és a rajta található
szennyeződés jellegének megfelelő technológia megválasztásával kezdődik.
Kő, műkő felületek tisztítását általában szemcseszórással, festett, vakolt vagy
valamilyen hőszigetelő rendszerrel ellátott felületek tisztítását pedig
vegyszeres technológiával végezzük.
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Ipari csarnoktisztítás
Ipari csarnokokban az olajfolyásból, vagy bármely ipari tevékenységből eredő
szennyeződéseket maradéktalanul eltávolítjuk. A nehezen hozzáférhető
helyeken, sarkokban, gépek alatt, vagy lépcsőkön a tisztítógéphez
csatlakoztatott kézi adaptert használunk.
A mennyezet takarítását száraz vagy nedves technológiával kivitelezhetjük.
Gép munka közben…

Tisztítás kézi adapterrel a nehezen hozzáférhető helyeken
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Olajfolt eltávolítás
Autópályákon, utakon, közterületeken, parkolókban közúti balesetekből,
olajfolyásokból, csepegésből eredő olajfoltokat is maradéktalanul el tudjuk
távolítani. A tisztítás során a felület pórusaiba beszívódott olajszennyeződés is
teljesen eltűnik.
Ipari csarnokok, termelő műhelyek olajos jellegű szennyeződéseinek
eltávolítását, a padozat teljes tisztítását is hatékonyan megoldjuk. A nehezen
hozzáférhető helyeken, sarkokban, gépek alatt, vagy lépcsőkön a tisztítógéphez
csatlakoztatott kézi adaptert használjuk.
Olajfolyás parkolóban

Gépi tisztítás utáni felület

Olajkár elhárítás az autópályán

Olajkár elhárítás az autópályán
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Rágógumi eltávolítás
A közterületeken eldobált rágógumik látványától mindenki szívesen
megszabadulna. Ezek eltávolítása a területek tulajdonosainak, gondozóinak
nagy
problémát
okoz.
Az általunk alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy sétálóutcák,
bevásárlóközpontok, ipari létesítmények, pályaudvarok, illetve utasvárók
padozatán összegyűlt szennyeződéseket, valamint ezen felületek pórusaiba
mélyen beágyazódott rágógumikat maradéktalanul eltávolítsuk és ezzel a
megtisztított felületet újjá varázsoljuk.
Rágógumival szennyezett felület

2. fázis: teljes gépi felülettisztítás

1. fázis: a rágógumik
eltávolítása gőzzel

A megtisztított felület
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Térkő tisztítás
Speciális gépeink segítségével komplett sétáló utcákat, játszótereket,
sportlétesítményeket könnyedén és gyorsan tisztíthatunk meg úgy, hogy a
burkolatokból a szennyeződéseket tökéletesen eltávolítjuk, s így az eredetihez
közeli állapotot visszaállítjuk. A tisztítás során a felület pórusaiba beágyazódott
szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítjuk.
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Eszközeink

 1 db tehergépjármű (nyitott) Mercedes Sprinter


1 db tehergépjármű (nyitott) Citroen Jumper



1 db tehergépjármű (zárt) Mercedes Sprinter



1 db tehergépjármű (zárt) Mercedes Vito



2 db tehergépkocsi Ford Ranger





1 db pótkocsi Aktivátor
1 db pótkocsi Mobil homokszóró
3 db nagynyomású robbanómotoros forró vizes mosó Wap Contractor



1 db nagynyomású forró vizes mosó Kärcher HHD 655



1 db nagynyomású forró vizes mosó WAP



4 db HX 7500 T áramfejlesztő SDMO



1 db mobil légkompresszor Ingersoll Rand 7/5l



3 db mobil száraz - nedves szemcseszóró tartozékokkal CePe, Clemco



2 db kisnyomású akkumulátoros védőszer szóróberendezés



1 db nagynyomású tisztítóval felszerelt traktor Kubota



2 db gőzfejlesztő Steamer 3000
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