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SMART TAKVÅRD
- BÅDE FÖR PLÅNBOK OCH MI
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LA Takvård erbjuder miljövänlig och
skonsam takvård
som garanterat förlänger takets livslän
gd med flera år.

öretaget LA Takvård har funnits i totalt 16 år och har franchisetagare som täcker varenda
kommun i hela landet. Mathias
Kempe är en av dessa franchisetagare.
– Vi på LA Takvård arbetar med skonsam takvård och använder oss inte
av
högtryckstvättar. Istället använder vi
oss
av ett mekaniskt takverktyg och vi manuellt skrapar bort majoriteten av påväxten
med. Efter det blåser vi bort all lös påväxt
som finns på taket för att sedan behandla det resterande med en miljöcertifi
erat
medel. Medlet tar, tillsammans med
väder och vind, sedan bort den allra
mest
ingrodda påväxten. Efter det så tar
det
ett till två år innan taket är helt rent.
Vi
erbjuder även ett kostnadsfritt hembesö
k
där vi gör en enklare besiktning av
taket

för att se vilken typ av behandling
som
behöver göras och kunden får även
alltid
offert direkt på plats.

VIKTIGT ATT MOTARBETA PÅVÄXT

Att behandla och vårda sitt tak är viktigt.
Påväxt på taket är inte bara negativt
för
takets utseende utan kan även leda till
allvarliga fuktskador.
– Påväxten som samlas på tak består
av
tre olika saker: mossa, alger och lav.
Mossan kan man i det närmaste beskriva
som
en Wettex-trasa. Den binder mycket
fukt
och när den sedan fryser så frostsprän
ger
den sönder små sprickor i takpanno
rna
vilket gör att det sedan rinner in vatten
där - dag för dag. Tillslut blir taket så
pass
fuktskadat att det inte längre är brukbart.
Även alger binder mycket fukt och
ger

även ett väldigt fult och smutsigt intryck.
Beträffande laven så fräter den på
takpannorna vilket skapar små hål. Sedan
är
det så att avrinningen från taket hindras
i största allmänhet av påväxten, berättar
Mathias Kempe.

RIKTAR SIG TILL ALLA

LA Takvård och dess franchisetagare
riktar sin verksamhet till alla olika
typer
av kunder, varesig det är privatpersoner,
företag eller bostadsrättsföreningar.
Mathias Kempe fortsätter.
– Vi arbetar främst inte med att göra
taken snyggare utan vi arbetar med
att
förlänga takets livslängd. Efter att vi
har
varit och behandlat ett tak gör vi per
automatik en uppföljning och erbjuder
en
återbehandling efter fyra år. Gör
man

behandlingen vart fjärde år så skjuter
man upp takbytet länge och i och med
att
förarbetet där vi skrapar bort stora
delar
av påväxten redan är gjort så kan vi
alltid
erbjuda den här återbehandlingen till
ett
förmånligt pris.
FUNGERAR ÄVEN PÅ FASADER

Metoden som LA Takvård använder
sig
av fungerar även på olika typer av fasader
för att få väck påväxt.
– Vi har testat att använda oss av medlet på fasader och fått ett mycket gott
resultat. Här använder vi oss inte av själva
förbehandlingen utan vi låter helt enkelt
bara medlet verka mot fasaden, berättar
Mathias Kempe.
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LA Takvård • Tel. 0707-34 15 48
e-mail: mathias@takvard.se

Vi finns på Facebook!

Före och efter fasadbehandling

La Takvård Bohuslän

I senaste numret av Din Bostadstidning Kungälv valde
LA takvård att gå med ibladning i valda områden.
Vill du också gå med en ibladning i våra tidningar? Kontakta oss!

