AVFUKTNING

SKADEUTREDNING / INNEMILJÖ

Vattenskador • Avfuktning • Innemiljö
Skadeutredningar • Fukt- och mögelproblem
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Vi har resurserna du behöver
•

Auktoriserade provtagare med lång erfarenhet av
skadeutredningar

•

Fukttekniker med lång erfarenhet av
fukt-, kondens- och vattenskador

•

Byggdoktor

•

Avfuktare

•

Luftrenare

•

Värmemattor, IR-lampor, hjälpfläktar

•

Framför allt har vi kunskap!
Äkta hussvamp (Serpula Lacrymans)

Värmefotografering av golv
för att finna läckage

Stor vattenläcka genom golv vintertid

Vatten / Fukt / Avfuktning
En av de största orsakerna till problem i byggnader och
inomhusmiljöer är fukt!

Vi på Relita hanterar hela kedjan från undersökning och
analys av läget till sanering och återställande.

Det finns många skäl till varför du bör vara uppmärksam
på förekomst av fukt i din byggnad.

Vissa fuktskador är uppenbara och lätta att upptäcka,
men det kan också finnas dolda fuktproblem i
byggnadskonstruktionen och dessa kan vara svåra som
lekman att upptäcka.

•

Det är kostsamt att låta fukten påverka och skada
byggnadsmaterial i tak, väggar, golv och fasader.

•

Det kan orsaka besvär i form av hälsopåverkan och
skapa överkänslighetsreaktioner.

•

Fukten kan ge upphov till mikrobiell tillväxt (mögel),
i form av både bakterier och svampar som i svåra fall
kan vara en hälsofara.

En del fuktproblem kan uppträda periodvis och
däremellan verka helt torra. Om fukt och mögel finns
dolda i konstruktionen under en tid, kan det med tiden bli
så omfattande skador att man blir tvungen att riva delar
av byggnaden. Detta kan bli både dyrt och omständigt
varför vi rekommenderar att ta tag i begynnande
fuktproblem i ett tidigt skede.

Om du känner dig osäker, eller misstänker att du har
fuktskador eller början till sådana i din byggnad, är det
en god idé att ta kontakt med oss som är proffs på att ta
hand om fukt och fuktskadornas följder.
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Fuktmätning i samband med
torkning/avfuktning

Värmeplattor används för att
torka ur en konstruktion

Installerad fuktavkännare
i vindsutrymme

Fast installation av avfuktare
i vindsutrymme

Provtagning i en krypgrund

Vattenrör med rosthål i villagrund

Med en väl genomförd avfuktning kan man minska
behovet av andra ingrepp som rivning eller ombyggnad
och därmed spara både tid, pengar och miljö.
Vi på Relita har många års erfarenhet av fukt- och
mögelskador och våra innemiljöutredare har gedigen
utbildning och är också auktoriserade provtagare. Vi
hjälper dig att hitta orsaker till lukt och ohälsa i din
byggnad.
Vi använder oss av den senaste tekniken och avancerade
instrument för fuktmätningar och vi har stor kännedom
om såväl byggkonstruktioner som hur olika material
påverkas i fuktiga miljöer.

Med våra åtgärdsförslag hjälper vi dig att minimera risken
för framtida fuktproblem och i slutändan också lägre
kostnader för ditt fastighetsunderhåll. Du erhåller alltid
en bra dokumentation med rapport och åtgärdsförslag,
något som också försäkringsbolagen kräver.
Tveka inte att kontakta oss för ett kostnadsförslag
eller en helt vanlig rådgivning.
Vi arbetar över hela landet (och även utanför) och
huvudkontoret finner du i den vackra studentstaden
Uppsala.

Vår kompetens och våra erfarna fukttekniker ger dig
tryggheten att få en fuktutredning som du kan lita på!
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Fuktmätning i betongplatta

Larmcentral dygnet runt!
För att nyttja Relitas breda tjänsteutbud krävs
inget avtal, men avtalskunder prioriteras vid
hög belastning. Genom anslutning till Relita
får fastighets- och anläggningsförvaltare samt
husägare tillgång till nyckelförvaltning och
kompetent personal för drift och underhåll dygnet runt!
Bli avtalskund - Teckna avtal med oss!

VÄXEL
UPPSALA
STOCKHOLM
NORRTÄLJE
VÄSTERÅS
ENKÖPING
TIERP
SALA
ÖSTHAMMAR
GÄVLE

www.relita.se • info@relita.se
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