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Borttagning av mossa, alger och lav
Vi ser till att påväxter som kan orsaka skador 
på taket försvinner. Mossa, alger och lav kan 
inte bara orsaka skador, de får även taket att 
se smutsigt ut. LA ser till att ditt tak blir rent och 
snyggt.

Skonsam rengöring av tak
Vi skrapar bort mossan och behandlar taket med 
medel som bryter ner mossa, alger och lav. Taket 
är helt rent efter cirka 1-2 år.

Vi rengör tak utan att använda högtryck
Högtryckstvätt riskerar att slita ner takpannornas 
ytskikt samt att trycka in vatten under pannorna. 
Låt istället LA rengöra taket skonsamt.

Tömning av hängrännor
Vi tömmer era hängrännor så att vattnet kan 
rinna fritt den väg det ska.

Byten av trasiga takpannor
Trasiga takpannor släpper igenom regn, snö och 
fukt. Vi byter ut de trasiga takpannorna så att 
taket kan vara husets sköld mot vädrets makter.

Förebyggande behandlingar för att 
motverka att taket drabbas av mossa 
alger och lav
Har du ett nytt tak eller ett rent tak som du vill ska 
förbli rent? Låt oss behandla taket förebyggande 
så att du slipper drabbas av mossa, alger och lav. 
Vi ser till att ditt rena tak förblir rent.

Årliga kontroller
Låt oss kontrollera ditt tak en gång per år så att 
ditt tak håller sig i bra skick under många år till.

Före och efter behandling.

Släng inte bort pengarna 
på dyrt takbyte!

ANLITA SVERIGES LEDANDE TAKVÅRDARE

Underhåll ditt tak - och förläng livslängden.
Nya som gamla tak kan behandlas.

Visste du att?
Mossa, lav och alger 
på taket ökar risken 

för långtgående fukt- 
och vattenskador.

Södra Dalarna
Pontus Enmalm
072-538 44 29
pontus.enmalm@takvard.se

Norra Dalarna
Patrik Gunnarsson

073-649 79 16
patrik.gunnarsson@takvard.se

* Kostnadseffektivt
* Miljövänligt
* Biologiskt takmedel
* Rena och snygga tak
* Uppföljning efter 4 år
* Arbetsmiljöplan
* Bas P & Bas U




