
TAKTVÄTT – EN LÖNSAM INVESTERING
Tvätta taket är väl onödigt? Det är ju ingen som ser taket i alla fall? Sakta i backarna. 
En byggingenjör sa till oss en gång: ”Har du en begränsad budget för att underhålla 
ett hus – lägg pengarna på att först och främst se om ditt tak!”

Det är inte så kul att lägga pengar på något som inte syns så väl, men att tvätta 
taket med jämna mellanrum är en smart investering. Varför då? Jo, för att när du 
får smuts, mossa eller annan påväxt på taket så hindrar det att vattenavrinningen 
fungerar som det ska, vilket kan göra 
att taket åldras i förtid. Dessutom 
riskerar du att få fuktskador på taket.

Därför får du en kostnadsfri konsultation av ditt tak så att du 
får reda på om det räcker med taktvätt eller om det behöver 
göras något annat. Naturligtvis är din kostnadsfria konsultation 
helt förutsättningslös och du behöver inte anlita oss om du 
inte vill. Men min gissning är att du vill ha proffs som tar hand 
om din fastighet på bästa sätt.

Ring 020-36 40 40 så hjälper vi dig direkt.

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se

Mossa, blad och barr kan även proppa igen hängrännor och 
stuprör vilket kan göra att vatten svämmar över och blöter 
ner fasaden. Detta vilket kan skapa oönskade vattenskador 
både på fasaden och taket. Och att lägga om ett helt tak är 
dyrt. Det smartare att tvätta taket med jämna mellanrum så 
att du slipper dyra utgifter. 

Det här vinner du på att hålla taket rent
Förutom att slippa onödiga kostnader och andra problem 
som stjäl tid så finns det flera fördelar med att hålla dina 
fasader rena. Här är några av dem: 

 Du förlänger livslängden på taket

 Du minskar risken för fuktskador 

  Du får ett snyggare tak

 Taket fungerar som det ska

 Det blir billigare att underhålla taket i framtiden

Specialerbjudande - kostnadsfri 
konsultation av våra rengöringsexperter
En viktig sak när det gäller taktvätt är att det görs på rätt 
sätt annars kan taket skadas. Vi har hjälpt tusentals 
fastighetsägare i över 20 år att se till att de har snygga och 
välmående tak. Vi vill gärna hjälpa dig också. 

“ Taket är husets kanske viktigaste funktion. Ett tätt
och välskött tak gör att du slipper många problem 
i framtiden samtidigt som det är en fröjd för ögat! 
Underhåll din fastighet med taktvätt så gör du både 
miljön och din ekonomi en tjänst.”
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