


”Att driva ett familjeföretag är både en stor ära och 
utmaning. Det engagemang jag har för Klottrets 
Fiende No 1 vill jag sprida till både våra medarbetare 
och kunder. Jag tror nämligen att affärer gör 
man bäst om man har en naturlig passion för 
sin uppgift tillsammans med en god relation 
med medarbetare, leverantörer och kunder. 

Min far startade företaget 1986 och har under årens 
gång utvecklat företaget till en rikstäckande organisa-
tion med verksamhet i Malmö, Helsingborg, Göteborg 
och Stockholm. Med närmare 30 års erfarenhet kan vi 
stoltsera med att vi är marknadens äldsta sanerings-
företag, med innovation som ledord sedan start. Vi     

strävar alltid efter att ligga så långt fram som möjligt 
när det gäller nuvarande och framtida certifierings-
krav. Därför är vi idag miljö-, kvalitets- och arbetsmiljö- 
certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 
18001. 

Framtiden är nu och jag har redan påbörjat resan att 
ta Klottrets Fiende No 1 till den ledande position som 
företagsnamnet förtäljer och hoppas att få ta dig med 
på den resan.”

Douglas Erixon, VD 

Klottrets Fiende No 1

BÄR ANSVARET VIDARE   Douglas Erixon, VD, bär sin far, John Erixon.

TVÅ GENERATIONER SANERARE & ENTREPRENÖRER

ÄLKOMMENV



Sedan starten 1986 har vi testat, utvecklat och 
förädlat metoderna för att både sanera klotter 
och skydda sig mot det. Arbetssätt och kemika-
lier är specialanpassade i samarbete med våra 
leverantörer – allt för att uppnå bästa möjliga 
saneringsresultat.

Tack vare vår långa erfarenhet har vi samlat 
på oss  en enorm kunskap om fasader och dess 
beskaffenhet. Klottersanering är i mångt och 
mycket ett hantverk där stor kompetens och 
noggrannhet krävs för att den nedklottrade ytan 
inte ska ta skada eller lämna skuggor efter sig. 

Vår saneringsflotta består idag av ett 20-tal 
mobila enheter, var och en självförsörjande vad 
gäller vatten och el samt utrustade med högtrycks-
aggregat och värmepump. Vår moderna utrust-
ning tillsammans med korta ledtider gör varje 
sanering till en effektiv procedur, både för plån-
boken och miljön.

Det bästa sättet att skydda sig mot klotter är med 
vårt förebyggande klotterskydd. Klotterskyddet 
appliceras på en ren yta och fungerar som en osyn-
lig vaxhinna som förhindrar inträngning av klotter, 
smuts, och trafikföroreningar i underlaget. Dock är 
klotterskyddet s.k. diffusionsöppet vilket innebär 
att det släpper ut fukt och låter fasaden andas. 

Hur fungerar det?

Nästa gång du ringer oss, spolar vi enkelt av den 
drabbade delen av fasadväggen med hett vatten, 
varpå vaxet smälter och skonsamt avlägsnar 
klotterfärgen. Efter utförd sanering, återapplicerar 
vi klotterskyddet och återställer det som innan. På 
så vis blir klotterskyddet en både snabb, effektiv 
och inte minst skonsam metod för miljön. 

KLOTTERBORTTAGNING SOM HÅLLER VÄRLDSKLASS

FÖREBYGGER OCH MINSKAR MILJÖBELASTNINGEN

KLOTTERSANERING

KLOTTERSKYDD



Investera i framtiden − impregnera i tid.
Som betongspecialist  
garanterar Sto ett varaktigt 
skydd av betongkonstruktioner. 

Sto Scandinavia AB | 
tel. 020-37 71 00 | www.sto.se

SERVICEAVTAL 36/36
AVTALET SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG

Får vi komma med ett förslag? 

Eftersom vi var först med konceptet serviceavtal 36/36 kan du känna dig trygg 
med vår klotterförsäkring, speciellt utformad till dig som förvaltar eller äger 

en fastighet. När klotterskyddet är på plats på er fasadvägg kan vi erbjuda 
ett avtal mot ytterligare klotter i tre års tid. 

Som avtalskund ringer eller mailar du in till oss vid upptäckt av 
klotter varpå en av våra saneringsenheter kommer och åter-
ställer underlaget inom 36 timmar (ofta är vi på plats på kortare tid)! 
Efter utförd sanering återställer vi skyddet på de områden där klottret 
suttit. 

För serviceavtalet betalar du en fast månadsavgift som baseras på bland 
annat väggyta och områdets klotterfrekvens. Du betalar inga utryck-
ningsavgifter eller självrisker och du ringer oss så ofta du behöver till 
dess att klottrarna har tröttnat. 

Idag har vi strax över 1700 avtalskunder och under våra dryga 30 år 
på marknaden har alltifrån kommunala och privata fastighetsbolag till 
bostadsrättsföreningar och privatpersoner inset t  fördelarna 

och bekvämligheten med att låta oss hålla sina fasader 
klotterfria.

http://www.sto.se


Utveckling, tillverkning och försäljning av;

- Klottersaneringsprodukter
- Klotterskyddsprodukter
- Impregnering

 Protecting values
 www.picakemi.se

Dagens tilltagande luftföroreningar tillsammans med moss-  
och algangrepp gör stor åverkan på fasaderna som på sikt bryter 
ner fasadstrukturen. Att regelbundet rengöra och impregnera 
fasadytorna gör underhållet enklare och det förlänger dessutom 
tiden mellan underhållen. 

Vanligtvis tvättas fasaderna med högtryck och hetvatten och vi 
undviker i möjligaste mån att använda kemikalier. Beroende på 
fasadens beskaffenhet kan vi även tvätta med andra metoder.  

Många gånger är en impregnering av fasaden en bra 
investering efter utförd tvätt. Impregneringen är en 
lättflytande, färglös vätska baserad på silaner och bidrar till att 
reducera vattenupptagningsförmågan avsevärt samtidigt som 
vattenånga släpps igenom och hålls så att säga diffusions-
öppen. 

Taken är de mest utsatta ytorna på ett hus 
och drabbas förr eller senare av alger, mögel, 
smuts, lav eller annan oönskad skadeväxt. 
Genom hetvattenhögtryckstvätt rengör vi 
dina tak och ger fastigheten ett nytt och 
fräscht utseende. 

Efter tvättning rekommenderar vi en impreg-
nering av taket då livslängd och smutsintervall 
förlängs avsevärt. Ofta upptäcker vi att även 
tak- och stuprännor är igensatta, därav utför 
vi även rensning av dessa.  

SKÖNHETEN SITTER PÅ UTSIDAN
FASADTVÄTT

TAKTVÄTT
ETT BRA SÄTT ATT SE OM DITT HUS 

http://www.picakemi.se


KLOTTERWIPES 

Under våra 30 år i branschen har vi märkt 
ett ökande behov av en förenklad klotter-
saneringsprodukt. KF Wipes är våtservetter 
mot klotter och limrester som gör det möj-
ligt för skolvaktmästare, fastighetsskötare, 
bostadsrättsföreningar med flera, att själva 
utföra klottersaneringar på framförallt icke 
absorberande ytor.

KF Wipes är främst avsedd för använd-
ning inomhus (hissar, trappuppgångar, 
fönster, skyltar m.m) men har även be-
visad effekt på andra ytor. Produkten 
fungerar utmärkt på känsliga underlag 
såsom glas, plexiglas, plast, glasfiber, 
aluminium med mera.  På bilden till hö-
ger tar den bort klotter på en betongmur.  
Produkten fungerar även som en suverän 
limborttagare och lämpar sig ypperligt för 
att ta bort rester efter affischer och klister-
märken. 

KF Wipes levereras i en smidig burk med 
totalt 50 st våtservetter. Vinyl- eller skydds-
handskar ska bäras vid användande. 

FÖRSTA HJÄLPEN MOT KLOTTER
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I vissa situationer är blästring det bästa alternativet för att ta bort klotter eller att 
avlägsna beläggningar från en fasadyta. Vi erbjuder blästring med de flesta 
förekommande blästermaterial. Noggrann reglering av avstånd, tryck, flöde 
och blästermaterial gör att vi uppnår önskat resultat utan nämnvärd åverkan på 
underlaget. 

SANDBLÄSTRING kan liknas vid en kontrollerad sandstorm i mikroformat. 
Det är en mycket bra metod när beläggningen är på svåråtkomliga eller 
skrovliga ytor. 

TORRISBLÄSTRING innebär att man slipar bort beläggningen med 
granulat av kolsyreis och passar särskilt bra för ytor som är extra känsliga 
såsom till exempel väggar och stålkonstruktioner inomhus. Fördelen med 
torrisblästring är det minimala underhållet runtomkring, isen går upp i rök 
och kvar blir enbart partiklarna från den bortblästrade beläggningen. 

VÅTBLÄSTRING är en snabb och effektiv metod där blästermedlet, ofta 
blästersand, blandas med vatten för damminskande egenskaper. Bland 
annat använder vi denna metod för att avfärga gång- och cykeltunn-
lar. Vi blästrar dem betongrena, målar upp dem och applicerar klotter-
skydd. 

JOS-BLÄSTRING är en lämplig metod för varsamma ytor där ett 
bakpulver används i stället för sand. Effektiv men skonsam! 

Kontakta oss för mer information om vad som kan vara det bästa alter-
nativet för just ditt ändamål. 

EN FINSLIPAD TEKNIK I VÅRA HÄNDER
BLÄSTRING

Välj ni kulör! Målningen står vi för!

www.maleritjanstisyd.se

ROT-AVDRAG50%

Singelgatan 12 • 212 28  Malmö • Tel: 040 - 680 82 90  | Garnisonsgatan 52 • 256 66  Helsingborg • Tel: 042 - 12 47 00

http://www.maleritjanstisyd.se


VI FINNS DÄR DU 
BEHÖVER OSS!



Hammarvägen 2, 232 37 Arlöv       Tlf. +46(0) 40 694 1880       www.hertzmaskin.se

Maskinuthyrning, försäljning, och service. 

Betong är hårt på ytan men ändå ömtåligt och poröst 
på insidan och är ofta utsatt för skador såsom salt, frost, 
armeringskorrosion och igensättning av luftporer el-
ler alkalikiselsyrereaktioner. Detta uppstår när fukt och 
salt tränger ner i betongen vid till exempel vinterväg-
hållning. Genom att impregnera betongen kan dessa 
skador förebyggas. Klottrets Fiende No 1 har både 
erfarenhet och kunskap vad det gäller ytbehandling och 
betongimpregnering av brokonstruktioner, stödmurar 
och andra betongytor. 

Bland våra uppdrag kan nämnas impregnering av 
landanslutningar till Öresundsbron, Götatunneln i 
Göteborg, kontinentalbanan i Malmö samt ett hundratal 
stödmurar till Stockholms Stad Trafikkontor.

Parkeringsgarage behöver också underhållas och 
rengöras. Bilar tar med sig vägsalt och grus och en del 
bilar läcker olja – det är många påfrestningar golvet i ett 
parkeringsgarage utsätts för. Med våra moderna sop- 
och skurmaskiner blir det både rent och dammfritt. Våra 
maskiner omhändertar tvättvattnet, på så vis undviker 
vi igensatta brunnar samtidigt som vi värnar om miljön. 

Garageväggarna tvättar vi med högtryckstvätt och vid 
behov alkaliskt tvättmedel. Återkommande önskemål 
från våra kunder är också att armaturer och ventilations-
rör torkas rena från damm och spindelväv. På så vis får 
du ett snyggt och rent parkeringsgarage vilket minskar 
underhåll och reparationskostnader. 

HYDROFOBERING 

VÅRA STÄDMASKINER GÖR RENT HUS

BETONGIMPREGNERING

GARAGETVÄTTVI FINNS DÄR DU 
BEHÖVER OSS!

http://www.hertzmaskin.se


Arlövsvägen 24 (vid Spillepengen) www.jmjonsson.se

AB J.M. JÖNSSON
STELL-MEK

Snö i all ära men ibland ställer det till stora problem med fram-
komligheten. Klottrets Fiende No 1 utför både stora som små 
snöröjning- och saltningsarbeten. Borttagning av istappar, 
takskottning, halkbekämpning är andra vinterrelaterade 
tjänster som vi utför. 

Då många av våra kunder ställer höga krav på tillgänglighet 
och korta leveranstider erbjuder vi jourtjänst med utryckning 
dygnet runt. 

Kontakta oss för att få veta mer vad vi kan göra för att under-
lätta för dig under de kalla månaderna.

Brandskadesanering

Exkrementsanering

Fönsterputsning

Högtryckstvättning

Industrisanering åt 
bl.a. läkemedel och 
pappersindustrin

Jourverksamhet 24/7

Kemikaliesanering

Likskadesanering

Luktsanering
Målning
Oljeskadesanering
Rensning av 
hängrännor

Rivning och röjning

Soprum och sopned-
kastrengöring 

Trappstädning
Tuggummisanering
Övrig sanering 

SNÖ & SALTNINGSTJÄNSTER 24/7

SNÖRÖJNING

ÖVRIGA TJÄNSTER

Akademiska Hus, Akelius, Balder, Kungsleden, Malmö Stad, 
MKB, Skanska, SL, Stena Fastigheter, Stockholms Stad, 
Svevia, Vasakronan, Wallenstam

NÅGRA AV VÅRA KUNDER GENOM ÅREN:

http://www.jmjonsson.se


Telefon 040 - 29 37 50
www.sunoco.se

Vi är experter på smörjmedel!

Som ett led i vår strävan att bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling eftersträvar Klottrets Fiende No 1 att 
alltid ligga i framkant gällande nu rådande och fram-
tida certifieringskrav. Det gör vi dels för att minska 
vår miljöpåverkan men också för att det helt enkelt är 
en bra affär, både för våra kunder och för oss själva. 

Som första företag i branschen blev Klottrets Fiende 
No 1 miljöcertifierade 1999 enligt miljöledningssystemet 
ISO 14001. Som en naturlig följd av detta är vi även 

sedan 2004 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 
sedan 2006 är vi också arbetsmiljöcertifierade enligt 
OHSAS 18001. 

Vad betyder det här för dig?
Som trippelcertifierat företag vill vi att du ska veta att vi 
strävar efter att göra vårt bästa. Dels för dig som kund, 
för våra leverantörer men även för våra medarbetare och 
inte minst för miljön. Vi vill ha kvalitet i allt vi gör helt 
enkelt.  

BORGAR FÖR BRA RUTINER & GODA RESULTAT

TRIPPELCERTIFIERADE

Maximal kraft med 
hetvatten.

Det är fart på våra 
mobila system

-  Gör du?

AddMobile AB
www.addmobile.se

040–10 65 00
info@addmobile.se

 OSS PÅ FACEBOOK

- Mobila arbetsordrar - Elektroniska körjournaler

Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson 

CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet 

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002
ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE 
nr/no. 1856 

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

KLOTTRETS FIENDE NO 1  
ALL REMOVE SYD FÖRS AB 

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: 
has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

Klottersanering, klotterskydd, impregnering, ytbehandling samt fasadhygien, 
garagestädning, sopkärlstvätt och övrig rengöring 

Graffiti removal, graffiti protection, impregnation, surface treatment and also facade hygiene, 
cleaning of garages, dustbins and other cleaning

Certifikatet är giltigt till och med 14 mars 2016 och utfärdades ursprungligen 4 oktober 2004.
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.

This certificate is valid until and including 14 March, 2016 and was originally issued 4 October, 2004. 
 Additional details are provided at www.sp.se/certification. 

Borås den 4 februari 2013/4 February, 2013

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 

Certifiering - Certification

ISO  9001

Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson 

 

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön 
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health  

and safety management systems
1002

ISO/IEC 17 021

 

CERTIFICATE 
nr/no. 1856 O 

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

KLOTTRETS FIENDE NO 1  
ALL REMOVE SYD FÖRS AB 
har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i OHSAS 18001:2007 vad gäller: 

has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements of OHSAS 18001:2007 with respect to:  

Klottersanering, klotterskydd, impregnering, ytbehandling samt fasadhygien, 
garagestädning, sopkärlstvätt och övrig rengöring 

Graffiti removal, graffiti protection, impregnation, surface treatment and also facade hygiene, 
cleaning of garages, dustbins and other cleaning.

Certifikatet är giltigt till och med 14 mars 2016 och utfärdades ursprungligen 23 november 2009.  
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.

This certificate is valid until and including 14 March, 2016 and was originally issued 23 November, 2009
Additional details are provided at www.sp.se/certification. 

Borås den 4 februari 2013/4 February, 2013

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 

Certifiering - Certification

OHSAS 18001

CERTIFIKAT

Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson 

CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem 

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems 1002
ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE 
nr/no. 1856 M

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

KLOTTRETS FIENDE NO 1  
ALL REMOVE SYD FÖRS AB 
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: 

has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:  

Klottersanering, klotterskydd, impregnering, ytbehandling samt fasadhygien, 
garagestädning, sopkärlstvätt och övrig rengöring 

Graffiti removal, graffiti protection, impregnation, surface treatment and also facade hygiene, 
cleaning of garages, dustbins and other cleaning 

Certifikatet är giltigt till och med 14 mars 2016 och utfärdades ursprungligen 8 mars 1999.  
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering. 

This certificate is valid until and including 14 March, 2016 and was originally issued 8 March, 1999.  
Additional details are provided at www.sp.se/certification. 

Borås den 4 februari 2013/4 February, 2013

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 

Certifiering - Certification

ISO 14001

http://www.addmobile.se
http://www.sunoco.se
http://www.ringtjanst.com
http://www.karcher.se


Malmö    040-18 21 15 
Göteborg    031-26 26 90 
Helsingborg    042-14 00 64
Stockholm    08-715 28 33
www.klottrets-fiende.se
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http://www.cbbc.nu

