Checklistan

Hur mår ditt hus? Sätt på kylskåpet.

Objekt

Vad

Hur ofta

Tillvägagångssätt

Varför är
det viktigt?

Allmänna
produktrekommendationer

Målad
träfasad

Smutsig yta

Vartannat
år

Tvätta fasaden med milt
rengöringsmedel. Vi rekommenderar inte högryckstvätt.

För att undvika mögel
och förlänga färgens
livslängd.

Underhållstvätt. Det finns flera
varumärken att välja på bland annat
Beckers, Jotun och Jape. Tvättborste
och vattenslang.

Alger och
mögel

Ta en titt
varje vår

Skrubba rent med skurborste
och alg- och mögeltvätt, alternativt behandla ytan med ett
alg- och mögeldödande medel.
För att tvätta bort resterna
används Underhållstvätt vid
underhåll eller Målningstvätt
när det skall målas om.

Möglet kan förstöra
fasadfärgen som då
kan spricka och göra
att fukt letar sig in och
förstör träet.

Alg & mögeltvätt eller behandlingsmedel. Det finns flera varumärken att
välja på bland annat Beckers, Jotun
och Jape.

Rötskador
(mjukt och
ruttet trä)

Ta en titt
varje vår

Byt ut rötskadade delar på
fasaden med nytt material.
Grundmåla nytt virke innan du
målar med täckfärgen.

Det går inte att måla
på rötskadat trä. Panelen behöver bytas ut
så fukt och mögel inte
letar sig in till övriga
väggar och stomme.

Ny panel och ett målningssystem
anpassad till din fasad.

Flagnande
färg/
sprucken färg/
blåsbildning

Ta en titt
varje vår

Skrapa bort löst sittande färg,
grundmåla och sedan måla
med fasadfärg två gånger. Vid
större partier av sprucken färg,
mycket flagnande färg eller
mycket blåsor behöver hela
fasaden målas om.

Fasadfärgen skyddar
mot fukt och mögel
i träpanelen. Det
är därför viktigt att
färgen är intakt.

Grundolja, grundfärg och täckfärg
för träfasad. Anpassa valet till vad
fasaden har målats med tidigare. Ta
hjälp av din butik om du är osäker.
Exempel på fasadfärg av hög kvalitet
är Lycke fasadfärg, Beckers Perfekt
Akrylat eller Demidekk Fasadfärg.

Ommålning
av fasad

Var
10-15 år

Rengör med Utomhustvätt som
gör att färgen mattas ner och
därmed fäster bättre. Skrapa
bort löst sittande färg. Måla
renskrapade ytor med grundfärg och sedan hela fasaden
med täckfärg 2 gånger.

Färgen på fasaden är
som ett skyddande skal
som skyddar träet mot
fukt och rötskador som
kan bryta ner huset.

Grundolja, grundfärg och täckfärg
för träfasad. Anpassa valet till vad
fasaden har målats med tidigare. Ta
hjälp av din butik om du är osäker.
Exempel på fasadfärg av hög kvalitet
är Lycke fasadfärg, Beckers Perfekt
Akrylat eller Demidekk Fasadfärg.

Tips
Om du tycker det är svårt att
bedöma färgens och fasadens
skick, finns vår tjänst Fasadkollen
att boka i din lokala butik eller
på vår hemsida. Då kommer
en expert hem till dig och
besiktigar fasaden och lämnar
rekommendationer hur du bäst
underhåller ditt hus.
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Hur ofta

Tillvägagångssätt
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Allmänna
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Altan

Smutsig yta
med gammal
olja

Ta en titt
varje vår

Rengör och ta bort gammal olja
genom att skura med skurborste
och rengöringsmedel. Eller använd skurmaskinen Bona Power
scrubber som finns att hyra i
våra butiker.

En ren och oljad altan
håller längre och
minimerar risken för
sprickor.

Skurborste. Terrasstvätt från t.ex.
Beckers, Demidekk eller Jape. För
snabb och effektiv rengöring använd
t.ex. Bona Power Scrubber. Den finns
att hyra i flera av våra butiker.

Fönster

Smutsig eller
alger och/eller
mögel

Vartannat
år

Ta en titt
varje vår

Börja med att se till att ytan är
ren. Slipa därefter vassa hörn,
och flisor lätt med sandpapper.
Behandla därefter altanen med
olja eller terrasslasyr. Finns att
få i olika kulörer.

En torr yta skapar
sprickor i altanen som
kan sprida sig. En torr
altan kan även lätt ge
stickor under fötterna.

Träolja från t.ex. Lycke, Beckers eller
Demidekk. Finns både som transparent och nyanserbar. Kieselprodukter
från Organowood eller SiooX för en
slivergrå ljus nyans.

Att hålla smuts och
mögel borta ökar
chanserna för längre
livslängd på snickerier. Det gör det även
enklare den dagen du
behöver kitta om eller
måla om fönstret.

Tvättsvamp, skurborste utomhustvätt
och alg & mögeltvätt. Det finns flera
varumärken att välja på, bland annat
Beckers, Jotun och Jape. Tvättborste
och vattenslang.

Torr och
sprucken yta

Tvätta av fönsterbågen med
produkter som avlägsnar smuts
eller mögel, beroende på
angrepp. Se över färgen så
den är intakt. Är den inte det
kan det vara bra att slipa av
och måla ett nytt lager färg.
Börja med att grundmåla med
grundfärg och därefter en färg
för snickerier utomhus.

Flagnande färg

Ta en titt
varje år

Rengör ytan och ta bort gamla
restprodukter som altanen tidigare behandlats med med hjälp
av skurborste eller rengöringsmaskinen Bona Power scrubber. Behandla därefter altanen
med träolja eller terrasslasyr i
specifik kulör. Eller behandla
med kieselprodukter som gör
din altan ljus, len och silvergrå.

Att få bort missfärgningar och få en fräsch
och jämn kulör på altanen påverkar helhetsintrycket av din altan.
Golvet är grunden till
en bra hemkänsla i din
trädgård!

Träolja från t.ex. Lycke, Beckers eller
Demidekk. Finns både som transparent och nyanserbar. Kieselprodukter
från Organowood eller SiooX för en
slivergrå ljus nyans.

Skrapa bort flagnande färg
med en färgskrapa. Grundolja
sedan den bara träytan och
måla därefter med en grundfärg. Därefter målar du med
en färg för snickerier utomhus.
Flagnar det på stora ytor kan
det vara ett tecken på att hela
fönsterbågen behöver målas
om.

Färg är som ett
skyddande lager och
gör att träet håller
längre. Det är därför
viktigt att färgen inte
flagnar och släpper
in fukt och smuts, då
detta kan bryta ner
träet och förkortar
livslängden.

Grundolja och grundfärg. Beckers
Perfekt Fönster & Snickeri Plus eller
Demidekk Infinity Details. Fönsterkitt.
Penslar. Maskeringstejp för utomhus.

Löst fönsterkitt

Ta en titt
varje år

Tvätta, slipa och skrapa bort
fönsterkitt som sitter löst. Grundolja sedan och måla allt bart
trä med grundfärg. Kitta därefter om fönstret. Efter det kan du
måla med en bra fönsterfärg.

Fönsterkittet håller
skadlig fukt borta
från träkonstruktionen
i fönstret genom att
hindra att vatten från
att rinna från glaset
och in i fönsterbågen.
Därför är det viktigt
att kittfogen är hel
och sitter fast mot
glaset.

Färgskrapa. Slippapper. Fönsterkitt.
Grundolja och grundfärg. Beckers
Perfekt Fönster & Snickeri Plus eller
Demidekk Infinity Details. Penslar.
Maskeringstejp för utomhus.

Rötskador (mjuk
toch ruttet trä)

Ta en titt
varje år

Byt ut rötskadade delar på fönstret mot nytt material. Kitta de
delar av fönstret som eventuellt
saknar fönsterkitt efter byte.
Grundolja det nya material och
måla därefter med grundfärg
för snickerier utomhus. Därefter
målar du med Snickerifärg för
utomhusbruk.

Rötskador innebär
att träet är ruttet och
därmed inte fyller sin
funktion på samma
sätt som trä som är
friskt. Det kan göra att
fukt kommer in eller
att delar av fönstret
kan gå sönder med
tiden.

Grundolja och grundfärg. Beckers
Perfekt Fönster & Snickeri Plus eller
Demidekk Infinity Details. Fönsterkitt.
Penslar. Maskeringstejp för utomhus.

Ytan ser
missfärgad och
ful ut

Staket

Efter smak
och tycke

Mögel och
alger

Ta en titt
varje vår

Tvätta bort mögel och alger
med produkter som angriper
dessa på djupet. Rengör därefter påväxt med ett rengöringsmedel för träytor.

Mögel och alger
skapar en ful yta på
altanen. Angrip dessa
så snart det går för
att undvika spridning.

Alg & mögeltvätt eller behandlingsmedel. Rengöringsmedel för träytor.
Det finns flera varumärken att välja på
bland annat Beckers, Jotun och Jape.

Smuts

Vartannat
år

Skrubba rent staketet med en
skurborste och vattenslang med
jämna mellanrum för att hålla
staketet fräscht och få längre
livslängd.

Att hålla staketet rent
gör det lättare att i
framtiden måla om,
det är lättare att undvika mögel och ger en
fräscht intryck.

Underhållstvätt. Det finns flera
varumärken att välja på bland annat
Beckers, Jotun och Jape. Tvättborste
och vattenslang.

Alger och
mögel

Ta en titt
varje vår

Skrubba rent med skurborste
och alg- och mögeldödande
medel. Rengör därefter med underhållstvätt eller målningstvätt.

Mögel kan förstöra
färgen på staketet och
göra att fukt letar sig
in och förstör träet.
Mögel och alger ger
också fula fläckar som
kan sprida sig och är
svårare att bli av med
ju längre det går.

Alg & mögeltvätt eller behandlingsmedel. Det finns flera varumärken att
välja på bland annat Beckers, Jotun
och Jape.

Flagnande färg

Ta en titt
varje år

Skrapa bort flagnande färg,
grundmåla och sedan måla
med färg för utomhusdetaljer.
Flagnar det på stora ytor kan
det vara ett tecken på att hela
staketet behöver skrapas och
målas om.

Färg på staketet
skyddar mot fukt
och mögel i trät. Det
är därför viktigt att
färgen är intakt och
kan hålla ett jämnt
skydd.

Färgskrapa. Grundfärg för träytor
utomhus, Lycke Reko Allroundfärg,
Beckers Perfekt plus fönster & snickerifärg eller Demidekk Infinity details.

Rötskador
(mjukt och
ruttet trä).

Ta en titt
varje år

Byt ut rötskadade plankor
mot nytt material. Grundmåla
nytt virke innan du målar med
toppfärgen.

Det går inte att måla
på rötskadat trä.
Rötskadat trä är ruttet
trä som kommer bli
så mjukt med tiden att
det faller sönder.

Ny planka. Grundfärg för träytor
utomhus, Lycke Reko Allroundfärg,
Beckers Perfekt plus fönster & snickerifärg eller Demidekk Infinity details.

Dags attmåla om huset?
Boka tjänsten Fasadkollen så kommer någon av våra certifierade
fasadexperter hem till dig och besiktigar din fasad. Du får reda på
allt du behöver veta och vilka produkter du ska använda.
Så att du får ett perfekt resultat som håller i många år.

