För en ren
livsmiljö
HomePro Ab är experten inom mögelsanering
och erbjuder en snabb och miljövänlig lösning för
mögelbekämpning och förebyggande behandling.

HomePro

Experten inom mögelsanering och
mögelskydd
Oy HomePro Ab erbjuder effektivt skydd mot mögel och röta, samt
flamskydd. HomePros metod lämpar sig för alla slags material,
speciellt trä, betong, tegel och isoleringsmaterial. Metoden
används för sanering och förebyggande skydd av egnahemshus,
skolor, kontorsbyggnader, sjukhus mm, samt båtar.

Mögel - ett vanligt problem
Mögel förekommer allmänt på byggnader som svarta fläckar eller
mycel på målade ytor eller tegelytor, i och på båtar, husvagnar och
i jordkällare. Gömda mögelkolonier upptäcks oftast genom att
personer som bor eller arbetar i en fastighet visar olika symptom.
Symptomen beror på giftiga ämnen som utsöndras av möglet.

Mögelväxt före behandling

Behandlad yta

De vanligaste symptomen
är huvudvärk, förkylningssymptom,
illamående,
oförklarlig
trötthet
och
t.ex.
återkommande
öroninflammationer
hos
barn. Ibland känns mögel
igen på lukten, men många
arter är luktfria. Säkerhet
om mögelkontaminering fås
genom mögelprover ur luften
eller som ytprov.

Oy HomePro Ab:s metod
HomePros metod bygger på ett miljövänligt, oorganiskt
skyddsmedel. Behandlingen är giftfri och innehåller inga
tungmetaller. Behandlingen genomförs m.h.a. ånga genom
borrade hål, vilket ger en optimal spridning av skyddsämnet.
Möglet dödas och kapslas in, vilket förhindrar vidare spridning
av de utsöndrade ämnena. En del av skyddsmedlet vandrar djupt
in i det behandlade materialet och bildar där mikrokristaller som
skyddar från ny mögelväxt. Tack vare metodens effektivitet ger
HomePro sina kunder en inom branschen sällsynt garanti på att
möglet hålls borta.
Tack vare denna behandlingsmetod
behöver konstruktioner inte rivas.
Behandlade fastigheter kan användas
omedelbart efter behandlingen och
ingen behöver flytta ut under tiden
för behandlingen. Skyddsmedlet
har testats av VTT (Statens tekniska
forskningscentral) med utmärkta
resultat. Mer information om
testresultaten finns på vår hemsida.
Med HomePros metod kan mögelsanering genomföras snabbt
och enkelt. Eftersom varje objekt är unikt, byggs priset upp enligt
varje objekts specifika detaljer. Behandlade objekt varierar från
ytor till behandling långt inne i konstruktioner, från egnahemshus
till offentliga byggnader, såsom skolor, samt båtar.

Kontaktuppgifter
Läs mer om vår metod på vår hemsida eller ta kontakt för
mer information!
Oy HomePro AB
Ahlskogsvägen 35
68410 Nedervetil
Tel. 044 3535 250
Fax (06) 8648 620
www.homepro.fi
info@homepro.fi
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