Bad , våtrum och kök
Plastmatta på vägg och golv
Problemet
Väggarna i våt- eller badrum buktar sig. Golvbeläggningen släpper runt
golvbrunnen eller annan genomföring. Bjälklaget har fuktrosor på undersidan.

Trolig orsak 1 (av 2!)
Felaktiga fogar i mattan eller otätt kring genomföringar, som golvbrunnen.

Hur konstaterar Du vad som är fel?
Titta på skarvarna. En otät skarv syns att den släppt.

Reparation
Detta är oftast en försäkringsskada så därför rekommenderar vi Dig att
kontakta Ditt försäkringsbolag för hjälp, alternativt en sakkunnig.
Otäta genomföringar kan oftast tätas med särskild tätningshylsa.

Trolig orsak 2 (av 2!)
Det finns ingen fuktspärr bakom kaklet eller membranisolering under klinkret.

Reparation
Ta bort skadat kakel / klinker. Återställ med nytt, fast med fuktskydd bakom.
Om skadan är utbredd och stor så rekommenderar vi Dig att kontakta Ditt
försäkringsbolag för hjälp, alternativt sakkunnig. Det finns också särskilda
godkända företag för kakelsättning.

Bad , våtrum och kök
Problemet
Mycket imma kvar på t ex spegeln i badrummet.

Trolig orsak
Dålig ventilation gör att man får kondens.

Hur konstaterar Du vad som är fel?
Är imman kvar längre än 15 min är ventilationen för dålig.

Reparation
Låt installera en frånluftsfläkt som går igång när Du använder badrummet
eller styrs av luftfuktigheten i badrummet. Kapa dörrblad eller montera ett
överluftsdon i överkant dörrkarm. Fundera på om Du skall ta upp tilluftsventiler
i sovrum och vardagsrum också för att få bättre genomluftning. Vid större
åtgärder rekommenderar vi Dig att vända Dig till en ventilationssakkunnig.

Bad , våtrum och kök
Problemet
Väggarna är bitvis smutsiga - fläckiga.

Trolig orsak
I organiskt material i kakelfogar, groparna i målad väv mm växer mögel.

Hur konstaterar Du vad som är fel?
Kontrollera ventilationen.

Reparation
Borsta rent, tvätta med Boracol och håll efter. Öka ventilationen i våtrummet.
Har Du ett självdragssystem bör Du överväga byte till ett mekaniskt
frånluftssystem - ta i så fall kontakt med ventilationssakkunnig.

