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Na de 1e spraybeurt is uw dak na 1 jaar
voor 70 á 80% vrij van algen en mos.

02

Na de 2e spraybeurt is uw dak na 2 jaar
voor 90 á 100% vrij van algen en mos.
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Na de 3e spraybeurt is uw dak na 3 jaar
vrij van algen en mos.

Wilt u ook een algen en mos
vrij dak waardoor de
uitstraling van uw woning
verbeterd en de kans op
lekkages verminderen?

App, bel of mail
ons voor een
vrijblijvende
offerte op maat!
06 - 57 31 81 86
info@rietendakservice.com

rietendakservice.com | 06 57 31 81 86
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Pannen dak behandelen tegen mos en algen
Zoals de bedrijfsnaam al doet vermoeden is onderhoud van rieten daken ons
specialisme en toch was het een logische stap om pannen daken te gaan reinigen.
Net als bij riet is een schoon, algen en mos vrij dak beter bestand tegen alle
weersomstandigheden. Naast dat de uitstraling van het huis mooier is met een
schoon, onderhouden dak geeft het ook minder kans op lekkages.
Schoonmaken met een hogedrukspuit doen we niet omdat het dak daar ruw van
wordt en broze pannen kunnen breken. Een ruw dak wordt ook steeds eerder vies.
Daarom sprayen wij het dak met een lage druk en behandelingsmiddel.
Dit middel is niet schadelijk voor de natuur.
Spray behandeling
Jaarlijks het dak behandelen doormiddel van sprayen tegen algen en mos is veruit de
beste methode om de levensduur van een dak te verlegen. Een mos en alg vrij dak
ziet er mooier uit en droogt veel sneller. Hierdoor blijven schimmelsporen aan het
oppervlak van het dak. Bij een dak dat niet wordt behandelt zitten de schimmel
sporen al snel op de pannen en kan het regenwater moeilijker weg. In onze spray zit
een hechtingsmiddel waardoor de werking langer is dan bij andere middelen. Het
beste resultaat wordt gehaald en behouden als ieder jaar de behandeling wordt
herhaald.
Extra ontzorgd worden in uw dakonderhoud?
U kunt ook extra diensten door ons laten uitvoeren als wij
langskomen om uw dak te sprayen. Deze werkzaamheden zijn:
- Goten schoonmaken
- Platdak schoonmaken
- Houtwerk schoonmaken
- Dakkapellen wassen
- Ramen boven wassen
- Zonnepanelen wassen
Ik, Erik van den Brandhof kom graag vrijblijvend bij u
langs om de mogelijkheden te bespreken. En zal voor
u een offerte op maat samenstellen. Bent u klant bij
ons dan neem ik jaarlijks contact op om te vragen of
u uw dak of een dakdeel gesprayd wilt hebben. App,
bel of mail ons om een vrijblijvende offerte aan te vragen.
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