
FASADEN. 
 

I Brf Gustavslund är underhåll, ommålning och reparationer av fasaden föreningens 
ansvar. Detta innebär att bostadsrättsinnehavare enbart behöver nedanstående 
information för kännedom och ej för åtgärd. Vid misstanke om skada på fasad kontakta 
representant i bostadsrättsföreningen. 

Fasaden är husets yttersta skikt och är till för att skydda ditt hus mot väder och vind, men 
ska även vara ett snyggt yttre. Fasaden behöver regelbundet underhåll för att uppfylla sin 
funktion, därför är det viktigt att den ses över med jämna mellanrum för att upptäcka 
eventuella skador som kan uppstå och laga dem i tid. Oavsett fasadmaterial så ska detta 
hållas rent från alger, klätterväxter och liknande som kan skada fasaden. 

 

TRÄ. 
Eftersom trä är ett organiskt material så kommer det att brytas ner med tiden ifall det inte 
underhålls. Genom att måla om och sköta fasaden så minskar risken för skador och 
läckage på denna. Det är viktigt att skador upptäcks i tid så de kan minimeras. Målade 
träytor står sig olika bra beroende på vädersträck och klimat.  

 
 
Sök efter skarvar som är eller kan bli fuktgömmor, smuts och mögel kan vara ett tecken på 
fuktskador under ytan. Finns det sprickor i fasadpanelen måste dessa bräder bytas ut 
eftersom det kan vara början till rötskador. Tryck in en skruvmejsel för att känna om virket 
är mjukt eller om det tränger ut vatten, i så fall måste brädan bytas ut före målning. 
 
 
Fasaden tvättas med JOTUN Husvask eller motsvarande produkt. Vid tvättning av ytans 
skall inte tvättmedlets pH-värde överstiga pH 9. Läs alltid bruksanvisningen för tvättmedlet 
innan användning. JOTUN husvask rekommenderas för årlig underhållstvätt. Ytor med 
alg- och mögelbeväxning tvättas med JOTUN Husvask samt bearbetas med tvättborste. 
Ytor som är mycket smutsiga på grund av föroreningar och beväxning tvättas med JOTUN 
kraftvask. 
 

MÅLNING OCH FÄRG 
Se vidare under fliken ”målning” 
 

PLÅTDETALJER. 
Plåtdetaljer på fasaden och runt fönster underhålls genom att hålla dem rena, detta görs 
med mjuk borste och vatten. Vid behov kan lite vanligt diskmedel blandas i vattnet, torka 
då av ordentligt efter med ren trasa. Om plåten blivit repig kan den bättringsmålas med en 
smal pensel, enbart på det ställe där repan uppstått. Använd en lufttorkande färg och 
observera att den bättrade färgen kan förändras annorlunda än själva plåten med tiden. 

Vid större skador eller rostangrepp på plåtdetaljer ska ommålning/reparation utföras 
fackmannamässigt med beprövade färgsystem och metoder. Se vidare information i 
ArcelorMittals  ”Råd om val av material och underhåll” under denna flik. 



 

HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR. 
Hängrännor kan fyllas med löv och mossa etc och behöver då rensas och renspolas. 
Rännor och rör ses över minst en gång per år av bostadsrättsföreningen, skräp rensas 
bort och eventuella skador åtgärdas. 


