


Фасади - почистване и консервация

Качественото почистване на каменни облицовки и оптималния способ за извършването му 
зависи от няколко фактора:

- вид на камъка : Голямо значение има видът на камъка / варовик, мушелкалк, пясъчник, 
гранит, мрамор и др./, неговата твърдост , порьозност и вид повърхностна обработка /шлифован, 
награпен и т.н./ 

- тип на замърсяването : Следва да се определи от какво естество е замърсяването и до колко 
дълбоко е проникнало в повърхността на камъка. Най-често това са сажди от автомобилния трафик и 
индустрията , ръжда и кал от улуци, первази и климатични инсталации, петна от абсорбирана от камъка 
влага, поява на бели петна от извличане на соли и сулфати, плесен и мъхове, както и последствията от 
градската субкултра - графити. 

- достъпност и локация: Определят се възможните начини за достигане на площите подлежащи 
на почистване. Използвани от нас способи са: работа от скеле, хидравлични платформи и подемници, 
вишки, както и разбира се работа от въже.

След като фасадата е почистена, посредством пясъкоструене или по термохимичен способ, 
мръсотията е премахната в дълбочина и повърхността е напълно чиста. С течение на времето 

се напластява прах, сажди от пътния трафик и други замърсявания и при наличие на дъжд или сняг, така 
създадената мръсотия постепенно прониква във вътрешността на камъка, създавайки необходимост за 
повторно абразивно почистване. 



Този ефект може лесно да бъде избегнат с нанасяне на подходящ импрегнант предпазващ камъка от 
попиване на замърсявания и същевремено позволяващ на повърхността да „диша“. Дъжда отмива част 
от натрупаната в последствие мръсотия и така удължава периода между две поддържащи почиствания, 
за които вече не е нужно абразивно бластиране, а водо- или пароструйка. Предлагаме защита с водо и 
олеофобни емулсии и антиграфитни системи на водещи световни производители. 

Имате фасада и искате видът и да е неподвластен на времето, атмосферните условия, непризнати 
„художници“ Q&Clean изработва програми за цялостна реставрация , консервация и поддръжка 

на фасади от естествен и технически камък, декоративни тухли, бетонни конструкции, стъкло и бонд, 
съобразени с индивидуалните особености на фасадата 

Предлагаме периодична (абонаментна) поддръжка на различни видове фасади: 
- почистване на фасади от стъкло и еталбонд по алпийски способ; 
- поддръжка на каменни, керамични и декоративни фасади, включително нанасяне и поддръжка 
на защитно покритие; 
- програма “антиграфити” - за възстановяване и поддръжка на унищожени от графити фасади (виж 
също антиграфити-поддръжка) 

Обадете се за да уговорим дата и час за оглед и ще ви бъде изготвена оферта, 
съобразена с индивидуалните ви изисквания и конкретната ситуация!



Графити - отстраняване, поддръжка

Отстраняване , антиграфити, поддръжка

За някои графитите са изкуство , за други – напаст, а за Q&Clean превенцията и отстраняването 
им от неподходящи за тях места – ежедневие. Най-добре е да се вземат мерки преди да са се 

появили, но ако вече са факт остава да се намери оптимален вариант за почистването им. 

Многобройните препарати за отстраняване на графити са резултат от дългогодишната борба с 
градската субкултура, но често дори те са безсилни да премахнат следите на проникналата в 

порите на материала боя. 

Където другите методи се провалят идва ред на „тежката артилерия“ - пясъкоструенето. Важно 
е да се има впредвид, че при фасади от шлайфан и полиран камък , особено ако е и мек е 

възможно да се „матира“ повърхността при пясъкоструене, въпреки че използването на изключително 
прецизни фракции абразив свежда ефекта до минимум.  Този факт доказва за пореден път важността 
на предварително нанесена антиграфитна система за защита.За да се постигне успех в борбата срещу 
графитите важен фактор е превенцията. Q&Clean предлага варианти на антиграфитни системи за всяка 
застрашена от поява на графити повърхност. Антиграфитите не само не позволяват проникването на 
боята в дълбочина, но някои от тях, особено при гладки повърхности, предизвикват стичане на боята 
при пръскане, което обезсърчава „художника“ и той си търси по-подходящо „платно“. 

Навременното нанасяне още при полагане на облицовката на подходяща антиграфитна 
система спестява усилята по отстраняването на графита, чрез пясъкоструене и почистване 

на отработения пясък, а това вече лесно може да стане  по далеч по-щадящото за повърхността 

ХИдро И олеофобИзант

без защИта

антИграфИтна защИта



почистване със сода бикарбонат, след което не остава дори замърсяване, а за по-малки площи дори с 
обикновена водоструйка и препарати. Антиграфитните системи се разделят на постоянни – издържащи 
многократно на почистване без необходимост от повторно нанасяне и временни – изизкващи повторно 
нанасяне след всяко почистване. Антиграфитите са водо и олеофобни, но позволяват на повърхността 
да отделя парите от вътрешността в резултат на което се съхранява материала – не се пука от цикъла 
на замразване и размразяване и не се получават тъмни петна от задържана влага.

Най-сигурния начин да се освободите от грижата по фасадата е да я възложите на нас. Изборът 
и нанасянето на високотехнологични защитни покрития гарантират отличния външен вид и 

дълготрайност на използваната облицовка. Набезите на „драскачи“, ръжди и петна от климатичните 
инсталации и первазите на съседите над вас и почерняването от лепкавия градски смог вече няма 
да са проблем за решаване. Изработваме индивидуални планове за поддръжка за всеки един обект 
съобразен със застрашеността от нападение на графити, вида облицовка, цикличност на поддържащи 
почиствания и подновяване на покритията. 

Предлаганата програма “Антиграфити” включва: 

1. Възстановяване на увредената от графити, плакати и други замърсявания фасада;

2. Нанасяне на олео и водофобен грунд;

3. Нанасяне на високоустойчиво “антиграфити” покритие;

4. Периодично почистване на новопоявили се графити;

5. Подновяване на покритието;



Архитектурни паметници

Рестраврация и консервация на каменна пластика 
и фасадни орнаменти

Вероятно всеки от нас се е сблъсквал с ценни и красиви каменни пластики, облицовки или 
орнаменти, които незнайно защо някой е решил да „реставрира”  и  „защити” като ги шпаклова 

или боядиса с фасадна и дори блажна боя. Ако оставим настрана спорния въпрос с „подобрения” 
естетичен външен вид, то след време на всеки става ясно колко неправилно е било това решение, когато 
неизбежно покритието започва да се лющи. Тогава на помощ идват специалистите по реставрация от 
Q&Clean , готови да предложат решение дори и на пръв поглед безнадежни случаи.

След като върнем първоначалната красота на камъка е важно да се замислим за съхраняване на 
автентичния му вид  за поколенията. За целта от Q&Clean ще ви предложим различни варианти 

за хидро и олеофобизация , както дори и за защита от графити, като се съобразим със спецификата на 
всяка повърхност (вид и обработка на камъка, твърдост , плътност и дори местоположение).Крайният 
резултат безспорно си заслужава – повърхностите, защитени от разрушителните сили на времето, 
атомосферните влияния и дори вандалски набези се съхраняват многократно по-дълго, външния им 
вид остава непроменен от импрегнанта, а способността им да „дишат” се запазва.



Вътрешни облицовки и настилки
Високоефективно почистване и водо-олеофобизация

Възможно ли е използване на мощния почистващ ефект на професионални водо и пароструйни 
машини в закрити помещения?! Всъщност  да, благодарение на внедрена от нас система , 

водата/парата след контакта си с повърхността заедно с мърсотията се отвежда на безопасно растояние 
или в канализацията. Облицовката и настилката остават чисти и леко влажни като ефекта е сравним 
със шлайфане при гладки повърхности , а при грапави и порести е без алтернатива.  За разлика от 
шлайфането тук няма прах, който дори и при така нареченото „безпрашно шлайфане” пак е неизбежен, 
а колкото до скоростта на изпълнение отново е без конкуренция. Методът е еднакво приложим както при 
подови настилки , така и при стенни облицовки.

Необходима ли е хидро и олеофобизацията при каменни облицовки и настилки? Отговорът тук 
отново е твърдо да, а мотивите за това са много като тук ще се спрем само на няколко:

1. Каменните повърхости са в различна степен хигроскопични , като влага прониква както от самия 
въздух на помещенията , благодарение на конденза и температурната разлика, така и от вън навътре 
през бетонната плоча. Резултата е тъмни петна , бели отлагания по стените, нарушаване цялостта на 
камъка поради циклите на замръзване и размръзяване  на водата и разбира се – мухъл.

2. Защитените повърхности, въпреки че не позволяват на влагата да прониква в камъка запазват 
способността на камъка да изпарява влагата от вътрешността си и така решава горепосочените проблеми.

3. Поддръжката на защитените повърхности е много по-лесна и ефективна – замърсяванията не 
проникват в дълбочина и не се захващат устойчиво за повърхостта на камъка. Така поддръжката е не 
само възможна, но и лесна.

4. Защитните покрития издържат обикновено дълги години , поддържането им и подновяването им 
е лесно и каменните облицовки и настилки ще ви се отблагодарят за това.



за повече информация: 
гр. София; ул. У. гладстон 56, 

тел/факс: 02 980 46 47; 
office@qclean.net

моб. 0885 073 180, 0887 269 273
www.qclean.net


