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Technologický postup prác a cenník



Pracovný postup

1. Odstránenie graffiti
➢ Na suchý povrch nanesieme špeciálny

prípravok a necháme pôsobiť niekoľko minút v
závislosti na veku a intenzite znečistenia

➢ Po aktívnom pôsobení prípravku a narušení
sprejovej vrstvy nasleduje intenzívne
mechanické čistenie a opláchnutie WAP
čističom s primeraným tlakom a teplotou vody

➢ Postup opakujeme do úplného vyčistenia plochy
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2. Nový náter fasády
➢ Pri fasádach, ktoré neboli vopred ošetrené

antigraffiti náterom, môže pri odstraňovaní graffiti
dôjsť k odstráneniu fasádnej farby

➢ Presný farebný odtieň odmeriame spektrometrom a
nanesieme nový náter
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Pracovný postup
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3. Preventívny antigraffiti náter
➢ Nanesieme 3 vrstvy prostriedku určeného na

povrchovú ochranu materiálov proti rôznym druhom
sprejových nástrekov

➢ V prípade, ak by bola v budúcnosti fasáda opätovne
znečistená graffiti, ich odstránenie bude výrazne
jednoduchšie

➢ Nebude nutný opätovný náter fasádnej farby

➢ To všetko sa odrazí na nízkej cene budúcich prác
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Cenník (ceny vrátane materiálu a DPH)
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Odstránenie graffiti z 
ošetrenej plochy

Pri predošlej aplikácii antigraffiti náteru je 
proces odstránenia graffiti výrazne 

jednoduchší

Nový náter fasády

Pri neošetrených fasádach býva nutný 
opätovný náter postihnutého miesta

Preventívny antigraffiti náter

Výrazne ušetríte, ak sa ku vám sprejeri v 
budúcnosti vrátia

Odstránenie graffiti z 
neošetrenej plochy

V prípadoch, keď povrch nebol v minulosti 
ošetrený antigraffiti náterom

49€
m²

19€
m²

6€
m²

8€
m²
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www.elnes.sk
info@elnes.sk

+421 949 021 713
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Chcete sa pripojiť k našim spokojným zákazníkom?
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