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TAKET I SKICK ÄNNU I SOMMAR! 

Vår nya tjänst till husbolagen 

Det bildas mossa på taket med tiden. 
 
– Då man putsar och skyddar taket förlänger man 
samtidigt takets livslängd, säger Sokeva Oy:s 
vd Markku Kärppä. 
 

Man behöver inte tvätta taket i förväg med till 
exempel trycktvätt. Det sliter taket, gör ytan 
porös och påskyndar att ny mikrobväxters 
uppkomst bildas. 
 
Man använder skonsamma metoder och putsar 
taket lätt från löst rosk och breder ut 
bekämpningsmedel. BioComb – är ett bra ämne 
med vilket man bekämpar mikrobväxter (mögel, 
mossa, lav och svamp). Ämnet bekämpar och 
skyddar och ger ytan ett långvarigt skydd, upp 
till 4 – 5 år efter behandlingen.  
Man kan använda bekämpningsmedlet på 
tegel-, filt-, minerit- och plåttak, murade, 
rappade och putsade väggytor, 
stenbeläggningar, gårdsplattor, sockelytor mm. 
Man behöver inte skölja ytan efter 
behandlingen, regnet sköter resten.   
 
Medlet börjar verka genast, då man har sprutat ut 
det på ytan och växtligheten dör inom ett par 
timmar. Medlet ger taket ett långvarigt skydd. 
Putsningseffekten är upp till två år och den förebyggande effekten från fyra till fem år.  
– En förebyggande effekt uppstår av det att man lämnar medlet på ytan. Medlet är ekologiskt och ogiftigt.  
 
Varför var det inte viktigt att putsa taken tidigare? 
 
– Nuförtiden växer det skadliga mikrobväxter allt snabbare på konstruktioner. En stor orsak är 
luftföroreningar. 
  
På många bostadsområden har träden blivit så stora, att de skuggar taket. Samtidigt fäller de löv på taket. 
Tillsammans med fukten bildar de ett ypperligt förhållande för mossa att växa. 
 
Därför rekommenderar vi, att man tar bort träd som är helt fast i husen, om möjligt och om de förorsakar 
nedsmutsning av tak. 
 
Enligt experter är mossa skadligare för tak än man har tänkt. Mossan suger i sig vatten, som vintertid kan 
förorsaka sprickor i takpannor. 
Om man tvättar taket med hårt tryck kan detta förorsaka skador i takpannorna och öppna pannornas små 
ytporer ytterligare – risken för skador stiger ytterligare.  
Dessutom kan mossans rotmikrober bli inne i takpannan. Detta kan förorsaka ytterligare köldvittring. 
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Takets BioComp  
 
Det lönar sig att skydda taket efter rengöringsbehandlingen, när ytan är ren. På detta sätt skaffar man ett 
mångårigt skydd åt taket. Man impregnerar effektivt sten-, betong-, murade och putsade ytor. Ämnet 
passar också trämaterial och är ypperligt för att användas på fasader. Ämnet bildar en yta som avstöter 
smuts och vatten och ger en hållbar yta som andas och skyddar mot UV-strålning.  
 
Skydd med Mineral Block 
 
Vad kostar behandlingen? 
Noggrant pris får du på ett anbud. Som en tumregel kan man säga att arbetskostnaden och kostnaden 
för kemikalier då man gör en BioComp behandling på taket är ca 4,5 – 6 € /m2 inkl. MVs. 24 % och 
skyddsbehandlingen ca 3,5 – 5 €/m2 inkl. MVs 24%. 
 
Anbudsbegäran: benjam.kukko@kirkkonummenhuolto.fi  
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