Problemrenhold

Fasade- og vindusvask

”the American way”
Master Window Cleaners of America er en amerikansk
organisasjon med fokus på teknikker, metoder,
rengjøringsmidler, sikkerhet og kompetanse
innen vinduspuss og fasaderengjøring.

D

en Østlandsbaserte bedriften A-Team Gruppen AS
er eneste norske, godkjente
medlem i organisasjonen, som
jobber aktivt med å spre siste nytt
til sine medlemmer. A-Team hevder derfor blant annet at de har
tilgang til kjemi som ikke bare
renser ekstremt bra i dybden, men
som også gir en varig impregneringsvirkning.

Varer 50 prosent lenger
– Vi bruker en spesielt effektiv
såpeblanding som gir ekstremt
rent glass i utgangspunktet, sier
fungerende daglig leder og driftsansvarlig Jacob Jensen i A-Team.
– Blandingen lages etter en
hemmelig resept, men jeg kan
røpe at den er fri for tensider og
gir glasset en smussavstøtende
overflate allerede i pusseprosessen. Dermed kan vi uten problemer pusse vinduer i sprutende
regn, siden skitt og vann preller
av umiddelbart etter påføring.
Impregneringen gir et resultat
som varer 50-60 prosent lenger
enn ordinære såpe- og kjemikalieblandinger, uten å være skadelig
for miljøet, hevder Jensen, som
legger til at de også jobber i temperaturer helt ned til minus 10
grader gjennom å tilsette litt sprit
som ikke reduserer vaskevirkningen.
Grunnlaget for A-Team
Gruppen AS ble lagt i 1994, da
enkeltmannsforetaket A-Team
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Vinduspuss & Renhold ble
etablert av David Sævold. Etter
betydelig vekst i årene som fulgte,
ble virksomheten omgjort til AS
i 2008, under navnet A-Team
Gruppen AS. Gruppenavnet ble
valgt fordi bedriften har avdelinger både i Oslo, Ski og Askim, og
dessuten en strategi som tilsier at
renholdsavdelingen, maleravdelingen og skadebegrensningsavdelingen skal gjøres om til egne
selvstendige selskaper med tiden.
A-Team Gruppen AS vil da fungere som moderselskap. Selskapet
er allerede varemerkeregistrert,
og arbeider etter et konseptstyrt
program både når det gjelder
utstyr, uniformering, merking, og
teknikker.
A-Team har rundt 130 kunder
blant kommuner, bedrifter og
private. Bedriften har åtte fast
ansatte i tillegg til innleide krefter,
og har ved flere anledninger i
årenes løp blant annet vasket og
pusset hele bygningsmassen til
Spydeberg kommune i Østfold.
Som en direkte konsekvens av
flere forespørsler om malerarbeid,
ansatte firmaet en faglært maler,
og dermed ble vask før maling et
viktig arbeidsområde. De går heller ikke av veien for fasadejobber
i høyden.
Sikkerheten først
– Vi satser planmessig på HMS
og liftsertifiserte medarbeidere,
og bruker en fast leverandør av

heiser og lifter. Det er viktig, for
vi må kunne stole på at utstyret
er godt vedlikeholdt, både av
hensyn til våre egne folk og for å
unngå skade på oppdragsgivernes
eiendom. For øvrig benytter vi
fasademonterte heiser og liftsystemer. Våre medarbeidere er
sertifisert for de aller fleste lift- og
stillassystemer, sier Jensen, som
forteller at alle medarbeidere og
oppdragsgivere naturligvis også er
forsikret mot skade på seg selv og
tredjeperson.
Jo renere vann,
jo bedre resultat
– Vi vasker vinduer og rengjør
fasader med lift, stige, stillas, teleskopstenger og et avansert ionisert
vannsystem etter behov. Ren bygningsvask foretas som oftest med
høytrykk og kaldt eller varmt
vann, avhengig av bygningsmaterialet. For noen år siden investerte
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A-Team Gruppen har spesialisert seg på fasaderenhold. Vask med varig, smussavstøtende impregnering er
noe av hemmeligheten. Blandingen lages etter en hemmelig, men miljøvennlig resept.

vi i det kostbare vannsystemet
The Reach & Wash System, som
er basert på at et godt resultat
avhenger av rent vann, gode rengjøringsmidler og riktig teknikk.
Ionisert vann er 99,99 prosent
rent etter en filtreringsprosess som
benytter hele fem filtre. Siden
vannet blir absolutt rent og også
fritt for kalk, etterlater det seg
verken flekker eller striper på
vinduene. Dette gjør at systemet
egner seg best til større fasadejobber, for eksempel store glassfasader i kombinasjon med metall og
blank granitt og lignende. Hele
jobben kan utføres i en og samme
operasjon. Enkeltstående vinduer
pusser vi fremdeles mest effektivt
og økonomisk på ”gamlemåten”,
men for de store og krevende
oppdragene er ioniseringsmetoRenholdsnytt 5-2009

den uovertruffen. Den egner seg
dessuten godt til vask av trappeoppganger der en lift ikke får
plass. Ioniseringsprosessen foregår
ovenifra og søler nesten ikke.
Arbeidsavstanden kan være inntil
20 meter, sier Jensen,
Tagging og grafitti
Det er ikke bare skitt og eksos
som legger seg på fasadefrontene.
Forurensing og pøbelvirksomhet
kan også gi ytre påvirkninger som
krever spesialbehandling. A-team
tilbyr syrebehandling mot avleiring i vindusglass og glassfasader,
og kan normalt fjerne kalk- og
metallavleiringer som er inngrodd
i glasset. Slike arbeider blir ofte
testet ut på et avgrenset område
før oppstart.
– Vi fjerner også reklame, lim,

tape, spraymaling og silikon,
forteller Jensen, som blir mektig
provosert av de såkalte kunstnerne som ødelegger verdier for
millioner av kroner i året.
– Det er jo så totalt meningsløst, sier dansken. – Og det kan
være et aldri så lite mareritt å
få bort, både for amatører og
eksperter. For en vanlig bedrift
uten avansert utstyr og riktige
rengjøringsmidler kan det å fjerne
grafitti nærmest være en umulig
oppgave.
Førsteklasses utstyr
– Hva kan man gjøre selv for å
holde fasaden ren og pen?
– Som på de fleste andre områder nytter det i hvert fall ikke å
spare på kvaliteten når det gjelder
utstyr og rengjøringsmidler. Dette

gjelder ikke bare vinduer og
fasade, men renhold i sin alminnelighet. Utstyr fra ”super´n” holder kanskje hjemme, men ikke til
tyngre oppgaver i næringslivet. Vi
har merket en økende etterspørsel
etter profesjonelle produkter blant
bedrifter som ønsker å gjøre noe
av jobben selv. Derfor vurderer
vi å starte en butikk med gode
produkter i Askim. Går det bra,
kommer det flere etter hvert. Tanken er å henvende seg til firmaer
og private som deler vår tro på
at det må koste noe mer å kjøpe
holdbare og effektive produkter
så lenge totaløkonomien vinner i
lengden, avslutter driftsansvarlig
Jacob Jensen i A-Team.
lasse andreassen

redaksjonen@askmedia.no
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