
Skötselråd från Vesivek
Sköt om ditt tak – Tips för alla husägare

Du vet väl om att du på egen hand kan spara både tid och pengar genom att åtgärda små fel i god tid? Vi 
ger dig goda råd för hur du kontrollerar och sköter om ditt tak på bästa sätt.

Väggarna, fönstren och taket på huset är det skydd vi har mot vädrets makter som kan ge oss både regn, 
hagel, snö och annat elände. För att du ska kunna känna dig helt trygg med din bostad är det viktigt att du 
kontrollerar skicket på taket minst en gång per år, gärna två gånger. Här får du reda på vad det är du ska 
kika efter och också vad du ska göra om du hittar något fel.

Det är viktigt att taket är tätt

Vi rekommenderar att man kontrollerar sitt tak på våren och på hösten. Den kontroll du gör på våren är för 
att se så att vintern inte har orsakat några några skador och höstkontrollen
är för att se till att taket är redo att möta vintern. Börja med att göra en enklare besiktning från marken. Du 
ser snabbt om några pannor har spruckit, om de hamnat snett eller om något ser allmänt fel ut. Om man 
inte åtgärdar dessa fel så snabbt som möjligt kommer taket snart att må mycket dåligt med läckage som 
resultat och det slutar i stort sett alltid med att hela taket måste renoveras. Ett bra underhåll förlänger takets 
livslängd med flera år.

• Byt ut alla pannor som har spruckit.
• Om någon takpanna eller nockpanna har hamnat snett, lägg tillbaka dem där de ska ligga.
• I samband med att du gör detta, kontrollera också skicket på underlagsduken.
• Känn på läkten så att träet är friskt.
• Eventuell mossa eller annan påväxt tas bort mekaniskt eller med vattenslag. Högtryckstvätt kan också 

användas med lågt tryck men då måste stor försiktighet visas så inte ytan på pannor eller plåt skadas.

Efter du har kontrollerat och åtgärdat dessa saker är det dags att titta på plåtdetaljerna, vattenavrinningen 
och även vindskivor. Runt skorstenar och fläktar sitter det plåt som ska hålla tätt. Känn på dem, de ska inte 
vara lösa. Ta bort smuts, löv och annat som kan ha fastnat.

Glöm inte bort hängrännor och stuprör
Det absolut bästa sättet att kontrollera att takavvattningen fungerar är att gå ut när det regnar ordentligt. 
Om de svämmar över lätt, eller om det rinner vatten på fasaden är det dags att göra en översyn.

• Rensa ur gamla löv, pinnar och mossa ur hängrännorna.
• Rensa rensluckor & lövsilar på stuprören.
• Kolla stuprörens skarvar, så inga läckage förekommer
• Inspektera de fästen som håller hängrännor och stuprör sitter ordentligt på plats.
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Skötsel och underhållsinstruktioner 

Observera - gåbarhet på profilerad plåt

Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och 
arbete på tunnplåtstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande 
intryckningar. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För SIRI STÅL gäller att alltid gå i profilbot-
ten när du beträder taket. 

Underhåll

Med regelbundna besiktningar och regelbundet underhåll har byggplåt mycket lång livslängd. Det finns exempel på 
byggnader med lackerad stålplåt som är mer än 40 år och fortfarande uppfyller dagens normkrav. För rengöring krävs 
inga hälso- eller miljöfarliga kemikalier. Det är viktigt att plåten hålls ren. De avlagringar som inte regn sköljer bort bör 
rengöras med mjuk borste och vatten. I områden med förorenad luft kan vanligt diskmedel användas vid rengöring. 
Plåten kan också bättrings- eller ommålas vid behov för att förlänga livslängden. Målning kan utföras med standard-
färg som finns i de flesta färgaffärer. Rådgör med din färghandlare.

Rengöring av rännor

Rännor skall rensas efter behov så att inte smuts, löv och grenar fastnar i rännor eller stuprör. Normalt räcker detta ca 
1-3 gånger per år. Om smuts och löv lämnas i rännan så ruttnar dessa och behåller insidan fuktig och begränsar avrin-
ningen. Detta förkortar produkternas livslängd. 

Använd vattenslang och vatten samt en mjuk borste eller trasa. Använd inte verktyg av metall eller som har skarpa 
kanter som kan skada ytskikt. Utsidor på rännor och rör tvättas med vatten och mjuk trasa.

Vintertid bör rännor kontrolleras så inte vatten eller snö fryser fast så avrinningen blockeras. I vissa delar av landet kan 
det finnas behov av att montera särskild värmekabel i rännor och stuprör.

Skötsel under vinterperiod

Snö kan frysa på tak och bilda is eller orsaka på plåt och pannor. Då även föreligger rasrisk så bör extra kontroll ske av 
taket när snö ligger på detta.

Har du snöraskydd för att undvika nedfallande snö eller is är det ändå viktigt att snö skottas ned från taken om den ris-
kerar att åka vid sidan av snöbarriären. Takstegar och bryggor bör även de skottas fria i det fall det faller större  mäng-
der snö som blir liggande på taket (>25 cm snötäcke) då dessa riskerar att belastas i det fall större isbildningar bildas.

Om du behöver skotta ditt tak så lämna alltid ett lager på ca 10-20 cm kvar så du inte skadar taket vid skottningen. 
Tänk på säkerheten och använd säkerhetutrustning.

Garantier 

För garanti se separat garantibevis. Alla garantier gäller förutsatt att våra skötsel och monteringsanvisningar efterlevts. 
Normalt slitage samt märken och repor på grund av stötar eller yttre påverkan innefattas inte av garantiåtagandet. 
Alla garantiåtaganden gäller för privatkonsumenter från ursprungligt färdigställande datum.

Nordens största företag inom takrenovering
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