
1. Vilken metod

Inför taktvätt!
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Vi använder oftast högtryck när vi tvättar tak, om taket är belagt med zanda-
pannor brukar vi oftast skrapa bort mossan. I bägge fallen besprutar vi 
efteråt med långtidsverkande biocid mot återväxt.

2. Kan man verkligen tvätta tak med högtryck?
JA det är inga problem överhuvudtaget! och har gjorts så sen 60-talet.
Högtryckstvätt av tak sker med ett lagom tryck! vi använder 170Bar och 21 liter
i minuten vattenflöde, det går rykten att ytskiktet tar skada av högtryckstvätt
och ytskiktet menas med innfärgningen av pannan, det finns grundliga
tester utförda som visar att så inte är fallet. Vi har själva utfört hundratals
taktvättar utan några förslitningar alls! 

3. Att tänka på inför tvätten

4. Garantier
Vi ger 5 års garanti mot återväxt.
Garantin gäller inte om det hänger grenar över taket från närliggande träd.
Eller om huset står direkt i skoglinjen.
Anledningen till det är att på grenar och stammar växer lav, mossa samt
alger! dessa släpper ut sporer direkt ned på taket med snabbare påväxt
som följd. 

1. Se till att vattenutkastaren är fungerande och påslagen inför tvätten.
speciellt om ingen är hemma den dagen då vi kommer.

2. Om det är mycket mossa på taket blir det ganska många soppsäckar som
blir fyllda! vi har ingen möjlighet att ta med dessa! utan kund ombesörjer
för bortforsling själva.

3. Vi plockar upp efter oss så gott vi kan! men självklart blir det inte som det
var innan taktvätten på gräsmattor och liknade. 

4. Vi sköljer alltid av fasader och fönster efter taktvätt. Vi sköljer alltid ur
hängrännor samt tömmer silar i stuprör. Fönsterputs ingår inte i taktvätten.

5. Om ni inte är hemma dagen för tvätt! se till att alla fönster är stängda.

Har du fler funderingar och frågor är det bara att mejla eller ringa oss på 
telefonnummer 020-121238
info@softwash.se

Företaget innehar: sakförsäkring
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