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ägare, bostadsrättsföreningar och kooperativa föreningar att  
avlägsna fukt i källaren.
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FUKT I KÄLLAREN ÄR ETT  
ALLVARLIGT PROBLEM

Källare som luktar surt och källarväggar som 
tappar puts och färg är ett vanligt problem i 
många hus, flerbostadshus och kommersiella 
fastigheter. Lyckligtvis finns det också många 
metoder för att åtgärda problemen. Drytech 
Fuktguide är till hjälp för dig som vill renovera 
eller helt bygga om en källare så att den till 
exempel kan användas som bostad. 

FUKT I KÄLLAREN BÖR UNDERSÖKAS 
En dansk rapport från 2013 visar att fukt har 
orsakat problem i 34 procent av alla källare de 
senaste fem åren. I rapporten konstaterar Bolius* 
fackexpert Tine R. Sode att hon aldrig har upp-
mätt en enda källare utan förhöjd fuktnivå.

Om du har en källare är det alltså mycket troligt 
att den också är fuktig. En viss nivå fukt får de 
flesta räkna med, men när fuktnivån är så hög 
att huset och de boende tar skada har du ett 
problem. Därför är det en god idé att med jämna 
mellanrum mäta fuktnivån i din källare.

Hög fuktnivå i källaren kan orsaka allvarliga  
problem i fastigheten. Att leva med förhöjd  
fuktnivå är också förenat med hälsorisker. 

	 Fukt	i	källaren	orsakar
 • ökad risk för mögel
 • ökad risk för torröta 
 • ökad risk för kronisk astma och allergi
 • risk för röta och mögel i möbler och kläder
 • lukt
 • putsskador, fuktfläckar och salturlakning  
  på väggar
 • högre värmekostnader (torra väggar  
  isolerar bättre än fuktiga).

I tillägg till detta innebär fukt i källaren också 
att din egendom kommer att vara mindre värd 
vid en försäljning.

*Bolius är en en ideell organisation som erbjuder fri och opartisk kunskap till danska husägare. Läs mer på bolius.dk.
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ATT AVFUKTA KÄLLAREN ÄR  
EN VIKTIG INVESTERING

Att avfukta din källare är en investering som  
generellt sett betalar sig inom fem till tio år, eller 
i samma stund som du säljer din egendom. 

Investeringen hör till en av de viktigaste som du, 
din bostadsrättsförening eller ditt företag kan 
göra i fastigheten. Samtidigt som investeringen 
förbättrar fastighetens skick, utgör den även ett 
hälsoskydd för din familj och de boende. 

Resultatet av en avfuktning i källaren är inte  
lika uppenbart för ögat som till exempel inköp  
av nya vitvaror eller nytt badrum. Däremot kan  
investeringen ha mycket stor betydelse för  
trivseln och hälsan bland de som bor och  
vistas i fastigheten.

NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
KAN SKAPA PROBLEM
Om du har för avsikt att byta användningsområde 
i din källare kommer denna förändring med stor 
sannolikhet att medföra fuktproblem.  

I stort sett alla källare från 60-talet (och tidigare)  
har uppstigande markfukt. Källare i gamla 
fastigheter är särskilt utsatta eftersom källare 
förr i tiden främst användes till att lagra kol, 
redskap och dylikt. Då var fukt inget problem. 
Idag används däremot många källare i andra 
syften, som till exempel tvättstuga, klädförråd 
eller bostad.

	 Fuktproblem	uppstår	vanligtvis	när	du
 • byter energikälla från olja till annan  
  energiform
 • isolerar källarväggar eller fönster
 • installerar ett badrum i källaren
 • bygger en källarlägenhet
 • börjar torka kläder i källaren.

Problemen uppstår omedelbart i samband med 
att du antingen tillför mer fukt eller stryper 
befintliga fuktpassager.
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ATT AVFUKTA KÄLLAREN  
ÄR EN BRA AFFÄR

Att reducera eller permanent avlägsna fukt i 
källaren är en ekonomiskt gynnsam investering. 

De billiga kvadratmeterna i ett hus är ofta gömda 
i källaren. Det är utrymmen som du kan få glädje 
av och tjäna pengar på om du gör de torrare och 
ljusare. I många fall betyder värdeökningen som 
en torr källare ger, att du kan omorganisera dina 
lån så att investeringen i princip blir gratis. 

I nästa avsnitt går vi igenom tio olika faktorer 
som du bör känna till för att kunna åtgärda 
fuktproblem på ett sätt som passar just dina 
behov och möjligheter. Du får information om 
flera för- och nackdelar som är vedertagna på 
marknaden.
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NIO STEG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA  
EN TORR KÄLLARE

Att avfukta källaren är en större investering som  
kräver flera genomtänkta beslut. Här listar vi nio  
viktiga steg i processen.

FÖRUTSÄTTER DEN VALDA 
LÖSNINGEN FRAMTIDA 
UNDERHÅLL?

6. Priser på  
de fem meto-
derna för att  
fuktsäkra  
källaren

9. Nu kan  
du renovera 
källaren

8. Frågor  
som du bör 
ställa till  
leverantören

7. Tidshori-
sont för en 
torr källare

5. Fem  
metoder för 
att fuktsäkra 
källaren

4. Var kommer  
fukten ifrån? 
• Ovanifrån
• Underifrån
• Från sidan
• Efter ändring av  
 källarens använd- 
 ningsområde

3. Mäta  
fuktnivån  
i källaren

2. Kontrollera 
om källaren 
har fukt- 
problem

1. Är det  
nödvändigt  
att avfukta 
källaren?
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FLERA GODA SKÄL  
ATT AVFUKTA KÄLLAREN

Källarfukt kan utgöra ett verkligt hälsoproblem 
och bör då åtgärdas omedelbart. Det är också 
en klok idé att avfukta källaren när du vill öka 
trivseln i fastigheten eller ändra källarens  
användningsområde.

Risken för hälsoproblem uppstår i samband 
med att fukten i källaren bildar dagg, kondens 
eller mögel. 

FRÅN FUKT TILL MÖGEL
Dagg och kondens i källaren innebär en över- 
hängande risk för mögel. 

 • Luftfuktighet – densiteten mäts  
  i procent (luft innehåller vatten)
 • Lufttemperatur – mäts i grader
 • Väggtemperatur – mäts i grader

Kondenspunkten avgör om du riskerar problem 
med mögel. Kondens bildas när fuktig luft  
möter en kall vägg. 

En meter under markytan är temperaturen på 
utsidan av en källarvägg vanligtvis 6 till 7 °C. 
Det innebär att sannolikheten för kondensbild-
ning är mycket hög.

Kondens skapar en grogrund för mögel och 
fuktskador i fastigheten. Många upplever en 
förhöjd risk under sommaren eftersom luften  
är varmare då och därför innehåller mer fukt  
än under vintern.
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GRAFEN VISAR DAGGPUNKTEN (KÄLLARVÄGGENS  
TEMPERATUR VID DAGGBILDNING) I FÖRHÅLLANDE  
TILL LUFTTEMPARATUR OCH LUFTFUKTIGHET

På drytechsverige.se finns mer information om 
du beräknar daggpunkten i din källare.

LÅT OSS TA ETT EXEMPEL
Om du har 17 °C i din källare och en luftfuktig-
het på 65 procent, bildas kondens när väggens 
temperatur understiger 10,4 °C. Mögelsvamp 
finns naturligt överallt och har du dagg och 
kondens i källaren kommer detta oundvikligen 
att leda till mögelväxt. 

 

VI TAR ETT EXEMPEL TILL 
I en källare med 21 °C i rumstemperatur och 
9 °C i väggtemperatur får luftfuktigheten högst 
vara 45 procent för att undvika daggbildning 
och därmed mögelväxt. 

En tumregel för dig som vill bo i källaren är att 
rumstemperaturen ska ligga mellan 21 och 22 °C.  
I en källare som används för förvaring bör rums- 
temperaturen vara mellan 15 och 20 °C.
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KONTROLLERA OM KÄLLAREN 
HAR FUKTPROBLEM

	 Säkra	tecken	på	fuktproblem:	
 • salturlakning på väggarna
 • unken eller möglig lukt i källaren
 • fläckar på väggarna
 • puts och färg släpper eller bildar bubblor
 • vatten på golvet
 • mögel.

SALTURLAKNING PÅ VÄGGARNA
Salt är naturligt förekommande i tegel, murbruk 
och grundvatten. Saltet träder fram när en vägg 
växlar mellan att vara fuktig och torr. Vanligtvis 
tar salturlakning formen av ett 5 till 10 cm brett 
band på väggen. Salturlakning skapar bubblor 
bakom färgen eller små vita flagor.

UNKEN ELLER MÖGLIG LUKT
Du känner säkert igen lukten av en sommar- 
stuga som inte har använts på flera månader 
och behöver vädras ordentligt. Denna fuktiga 
och unkna lukt kan också uppstå i en källare.
Trots att den unkna lukten tilltar i takt med fukt-
problemets utveckling är det inte säkert att du 
upptäcker detta. En långsam, successiv luktut-
veckling kan göra dig ”blind”. Lyssna därför på 
dina gäster om de påpekar att källaren luktar 
som en stuga som inte har använts på ett tag. 
Unken lukt är ett tydligt tecken på att du har 
fuktproblem och troligtvis även mögel i källaren.

FLÄCKAR PÅ VÄGGARNA
Ett annat tecken på fuktproblem är beläggningar 
i form av fläckar på väggarna. Fläckarna kan 
vara missfärgningar som beror på vatten, men 
de kan också signalera att det finns mögelväxt 
i källaren.

Salturlakning på en yttervägg som växlat mellan att vara fuktig och torr. Fläckar på väggen på grund av fuktproblem.
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PUTS OCH FÄRG SLÄPPER  
ELLER BILDAR BUBBLOR
Färg på källarväggarna som ”bubblar upp” är 
ett tecken på fukt. Orsaken till att det bildas 
bubblor bakom färgen är att fukt och salt inte 
lyckas tränga igenom murverket. Om du inte av-
lägsnar fukten innan du målar om kommer den 
nya färgen att gå samma öde till mötes. När 
väggen är fuktig tappar även putsen sitt fäste. 

VATTEN PÅ GOLVET 
Vatten på golvet kan bero på kondens eller direkt 
vatteninträngning på grund av sättningsskador. 

Kondens uppstår när källarens temperatur och 
luftfuktighet är för hög i förhållande till tempe-
raturen i källarens väggar och golv. Problemet 
kan förvärras om du duschar eller torkar kläder 
i källaren utan att säkerställa en god ventilation. 
När fukt stängs inne bildas små vattenpölar på 
golvet. 

Naturligtvis kan vatten på golvet förklaras av 
helt andra orsaker, som till exempel en över-
svämning i källaren. Stigande vatten på grund 
av dränering kan du åtgärda med en högvatten-
lucka. Vatten på golvet på grund av sättnings-
skador ska du reparera snarast möjligt. 

MÖGEL 
Mögel är mycket skadligt för människor och kan 
orsaka både astma och allergi. Somliga reagerar 
direkt på mögel, andra påverkas först efter flera 
månader. 

Om du upptäcker mögel i källaren bör du omedel- 
bart avlägsna den befintliga mögelväxten samt 
eliminera förutsättningarna för mögelsvampen 
att sprida sig till resten av fastigheten. Mögel är 
små svarta, bruna eller gröna fläckar och upp-
står vanligtvis i hörn och vrår. Mögel kan också 
framträda under saker som förvaras i källaren. 

Små avgränsade områden som drabbas av 
mögel är vanligtvis inte skadliga för hälsan, 
men för att eliminera mögelsporerna är rekom-
mendationen att bearbeta mögelväxten med 
hjälp av Rodalon eller klorin. Om du upptäcker 
ett större område med mögel bör du kontakta 
en mögelexpert för rådgivning.

På drytechsverige.se hittar du mer information 
om mögel. 

Mögel uppstår oftast i hörnen i rum som är fuktiga.
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MÄTA FUKTNIVÅN 
I KÄLLAREN

Det finns flera olika metoder för att mäta fukt. 

MÄTA LUFTFUKTIGHETEN
Du kan mäta luftfuktigheten i källaren med 
hjälp en hygrometer. En hygrometer mäter 
relativ luftfuktighet och finns att köpa i de flesta 
byggvaruhus och på internet. Priserna varierar 
mellan 150 och 700 kronor. Dessvärre är mät-
metoden oprecis och kan i bästa fall endast ge 
en indikation på om luftfuktigheten i källaren är 
för hög eller ej. 

MÄTA FUKTEN I GOLV OCH VÄGGAR
Säkraste vägen till exakta uppgifter gällande 
eventuella fuktproblem, dess omfattning och 
orsak, får du genom att låta experter mäta 
fukten i golv och väggar. Professionella experter 
använder vanligtvis en av följande mätmetoder: 

 • Troxler: Fukten beräknas med en radioaktiv  
  neutronkälla. Säker mätmetod.
 • ”Torka	och	väg”: Vattenhalten mäts och fukt-  
  procenten beräknas genom ett väggprov.
 • HF-sensor: Fukten mäts via mikrovågor  
  som når 25 cm in i väggen. Instrumentet  
  placeras på utvalda punkter och på olika  
  höjder. Metoden ger ett säkert mätresultat.

Utöver nämnda metoder är det också möjligt 
att mäta fukten med en så kallad kapacitiv 
fuktighetsmätare som finns att köpa i de flesta 
byggvaruhus. Med den kan du på egen hand 
mäta fuktnivån i väggens yttersta skikt eller  
cirka 1–3 cm in i väggen. Denna metod ger 
dock ingen rättvisande bild av fuktproblemen  
i källaren.
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VAR KOMMER FUKTEN IFRÅN?

Orsaken till att fukt uppstår varierar. Fukten 
kan också komma från olika håll.

OVANIFRÅN
Fukt som kommer ovanifrån orsakas ofta av en 
läckande takränna, ett otätt tak eller sättnings-
skador. Det viktigt att du reparerar eventuella 
brister för att undvika att fukten sprider sig och 
åsamkar skada i resten av fastigheten. 

UNDERIFRÅN
Fukt som kommer underifrån är vanligtvis upp- 
stigande markfukt, men kan också bottna i 
sättningsskador längst ner i källaren. Rekom-
mendationen är att kontrollera om det finns 
eventuella sättningsskador i källaren. 

FRÅN SIDAN
Upplever du att fukten kommer från sidan kan 
orsaken vara ett läckage i avlopp eller regn-
vattenbrunn. Fukt från sidan kan även uppstå 
om ditt hus står i eller intill en sluttning. Då 
bör du säkerställa att vattnet inte rinner in mot 
huset. Om detta inte är möjligt bör du fuktsäkra 
huset för att undvika fuktskador. 

EFTER ÄNDRING AV KÄLLARENS  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Genom att torka kläder, duscha eller använda 
källaren som bostad, kan du själv orsaka fukt  
i källaren. En människa generar cirka två till  
tre liter vatten i luften under loppet av en dag. 
En tvätt genererar cirka två liter vatten i luften.

En källare som inte är anpassad för att torka 
kläder, duscha eller bo i, kommer snabbt  
att drabbas av fuktproblem om den används 
i dessa syften. Källare från 1960-talet (och 
tidigare) är särskilt ansatta. 

Hittar du inte källan till fukten på egen hand 
rekommenderar vi att du anlitar en expert som 
kan göra en professionell utvärdering och lämna 
förslag på åtgärder.
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FEM METODER FÖR ATT  
FUKTSÄKRA KÄLLAREN

För dig som vill säkra en källare mot fukt finns 
det flera olika alternativ att överväga. Här listar 
vi fem populära metoder.

DRÄNERINGSRÖR OCH PUMPBRUNN
Ett dräneringsrör kan liknas vid en nedgrävd tak-  
ränna som löper längs husgrunden för att leda 
bort oönskat vatten från fastigheten. Dränerings-
röret säkerställer att husets konstruktion förblir 
torr. Det guidar vattnet till en regnvattenbrunn 
som i sin tur leder det vidare till kloak och 
avloppssystem. Beroende på omständigheterna 
runt fastigheten kan avloppssystemet behöva 
kompletteras med fuktisolering av källarväggar 
och fundament. Detta för att vattnet inte ska 
tränga in i fastigheten. 

Dräneringsrör består av ett material som  
kan hantera strömmande vatten, exempelvis 
stenmaterial. Röret ansluts till fastighetens 
sandfångsbrunn med ett vattenlås som gör  
att vattnet kan löpa ut i kloaksystemet. Det  
är viktigt att vattnet från kloaksystemet inte 
kan löpa tillbaka in i dräneringsröret. 

Obs! Plantera inga blommor eller växter  
ovanför det nedgrävda dräneringsröret.  

Metoden används både för hus med och utan 
källare, där det finns risk för att fukten ska an-
gripa husets konstruktion. Vattnet kan antingen 

komma från ett intensivt regnande eller ett högt 
grundvattenstånd som skapar tryck mot huset.

Med högt grundvatten måste du även installera 
en pumpbrunn som kan leda bort vattnet från 
dräneringen. Ett dräneringsrör tar effektivt bort 
överflödigt vatten från nederbörd, men det rår 
inte på uppstigande markfukt. Om du väljer att 
fuktskydda ytterväggarna i samband med dräne-
ringsarbetet så säkrar du även fundamentet mot 
fukt från sidan. Uppstigande markfukt har dock 
fortsatt fri passage och därför bildas det ofta en 
liten pöl under dräneringsröret som föranleder 
ännu mera uppstigande markfukt. 

Kostnad för metoden ligger på 5–10 000 kronor 
per löpmeter beroende på jordmån och djup.

På drytechsverige.se hittar du mer information 
om dränering.

Dräneringsrör är en metod som leder bort vatten från 
marken och fastigheten.
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FYSISK FUKTSPÄRR
En fysisk fuktspärr innebär ett omfattande in- 
grepp i fastigheten. Med hjälp av en motorsåg 
sågas en skåra rakt igenom fundamentets 
tjocklek. I skåran placeras massiva stålplattor 
som har genomsnittlig livslängd på 20 år (i den 
salta och fuktiga miljön).

Före en installation av fysisk fuktspärr är det 
viktigt att undersöka fastighetens bärande 
konstruktioner. Detta för att säkerställa att de 
håller för ingreppet. Även försörjningsledningar 
ska kontrolleras så att de inte tar skada vid 
installationen. 

Fysisk fuktspärr är en relativt dyr lösning som 
endast säkrar källaren mot stigande fukt. Den 
hjälper inte mot fukt som tränger in i väggarna 
från sidan. Priset styrs av fundamentets tjocklek 
och källarens inredning.

KEMISK FUKTSPÄRR
Kemisk fuktspärr innebär att en specialist sprutar 
in kemikalier i murverket. Denna metod kan 
användas för att fuktsäkra ett mindre utrymme 
i källaren. Fackexperter avråder från metoden 
om hela källaren ska fuktsäkras. 

En kemisk fuktspärr åtgärdar inte fuktproblem 
till fullo eftersom fukten stängs inne i väggen 
där den fortsätter stiga uppåt. Det innebär ofta 
att problemet flyttar till ett annat område på 
källarväggen. Dessutom är metodens hållbarhet 
begränsad.

En fysisk fuktspärr är en massiv stålplatta som placeras i en 
skåra i fundamentet. 
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ELEKTRODMETODEN 
Elektrodmetoden, även kallad elektroosmos, 
innebär att fastigheten fuktsäkras via kablar 
som installeras i källarens väggar. Kablarna 
skapar ett spänningsfält mellan väggen och 
den omgivande miljön.

Kablarna skickar svaga impulser av likström in  
i murverket som gör att vattnet i väggarna blir  
positivt laddat. Runt omkring fastigheten  
placeras negativt laddade jordspett som drar 
till sig det positivt laddade vattnet. Förutom att 
leda bort vatten från murverket och ut i jorden 
runt fastigheten, förhindrar elektrodmetoden 
även uppkomsten av ny fukt. Metoden är rela-
tivt billig att installera, kräver inget underhåll 
och har en strömförbrukning under 10 kronor  
i månaden.

Figuren ovan visar ett genomsnittligt uttorknings- 
förlopp baserat på mätningar av sex slumpmäs-
sigt utvalda installationer av elektrodmetoden. 

Inom fyra månader har fukten reducerats med 
cirka 30 procent. Efter cirka ett år har fukten  
reducerats så mycket att väggarna kan renoveras.

På drytechsverige.se hittar du mer information om 
elektrodmetoden.
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LÅNGVÅGSMETODEN 
Långvågsmetoden fuktsäkrar fastigheten med 
hjälp av långa vågor (lågfrekventa radiovågor). 
Metoden kräver inga kemiska eller mekaniska 
ingrepp i fastigheten.

Metoden innebär att en låda monteras upp 
på en källarväggarna. Från lådan sänds långa 
vågor ut som får vattenmolekylerna i väggarnas 
kapillärer att röra på sig. Tack vare tyngdkraft 
rinner vattenmolekylerna ner genom väggarna 
och ut i jorden runt fastigheten.

Kapillärer är små hålrum och kanaler. De finns 
naturligt i tegel och uppstår i betong och mur-
bruk i samband med byggandet av en fastighet. 
I långvågsmetoden drivs fukten bort genom att 
använda samma kapillärer som skapar förut-
sättningar för fuktbildning. Metoden är relativt 
billig att installera, kräver inget underhåll och 
har en låg månatlig strömförbrukning.

Långvågsmetoden rekommenderas inte när 
fukten befinner sig högt upp på väggen. Då tar 
det för lång tid för vattenmolekylerna att röra 
sig ner genom kapillärkanalerna och ut i jorden.

Figuren ovan visar ett genomsnittligt uttorknings- 
förlopp baserat på mätningar av sex slumpmäs-
sigt utvalda installationer av Elektrodmetoden. 

Inom ett år har fukten reducerats med cirka 30 
procent. Efter cirka tre år har fukten reducerats 
så mycket att väggarna kan renoveras.
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Långvågsmetoden leder bort vatten genom väggarnas kapillärkanaler.
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PRISER FÖR DE FEM METODERNA 
FÖR ATT FUKTSÄKRA KÄLLAREN

BERÄKNAT PRIS FÖR UTTORKNING AV EN KÄLLARE 
PÅ 90 KVADRATMETER
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DRÄNERINGSRÖR OCH PUMPBRUNN FYSISK FUKTSPÄRR

KEMISK FUKTSPÄRR ELEKTRODMETODEN LÅNGVÅGSMETODEN

En prisjämförelse av de fem metoderna, räknat 
på 90 kvadratmeter, visar att elektrod- och 
långvågsmetoden är de billigaste alternativen 
för att avfukta källaren. Båda metoderna har 
dessutom fördelen att du slipper underhåll. I 
tillägg till detta kräver långvågsmetoden inget 

ingrepp i fastigheten, medan elektrodmetoden 
endast förutsätter ett minimalt ingrepp.

Obs! Priset för varje enskild metod kan variera 
kraftigt beroende på de fysiska förhållandena i 
och runt omkring fastigheten.
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TIDSHORISONT FÖR EN 
TORR KÄLLARE

Hur lång tid det tar att avfukta en källare beror 
på problemets omfattning och vilken metod du 
väljer. Handlar det om ett mindre fuktproblem 
som du kan åtgärda på egen hand? Eller rör 
det sig om ett omfattande fuktproblem som en 
expert måste utvärdera och åtgärda? 

Tidshorisonten för en torr källare kan variera 
med alltifrån två månader till tre år. Kom ihåg 
att be din leverantör om en tidsuppskattning.

FRÅGOR SOM DU BÖR STÄLLA 
TILL LEVERANTÖREN

När du har valt leverantör är vår rekommendation 
att be om ett köpeavtal eller kontrakt på upp-
draget. Begär även en orderbekräftelse som du 
kan hänvisa till om priserna skulle förändras 
under arbetets gång. 

Vi rekommenderar också att du frågar om 
leverantörens ansvar och förpliktelser samt om 
de är villiga att lämna en garanti på resultatet. 

Med en garanti kan du begära reparation, kom-
pensation eller återbetalning om slutresultatet 
inte motsvarar vad ni kommit överens om. Ett 
råd är därför att begära före- och eftermätningar 
av fukten i väggarna.

På drytechsverige.se hittar du fler goda råd.
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NU KAN DU RENOVERA 
KÄLLAREN

Innan du börjar måla och tapetsera är det  
viktigt att källarväggarna är helt torra. Börjar  
du renovera för tidigt riskerar du att få göra  
om arbetet inom loppet av ett par år. 

Be din leverantör om ett startdatum för när  
du kan påbörja den slutgiltiga renoveringen  

av källaren. För säkerhets skull bör du även låta 
leverantören mäta fuktnivån i väggarna en sista 
gång innan du börjar renovera. 

REKOMMENDATIONER

Om det finns risk för mögel i din källare är vår 
rekommendation att du åtgärdar problemet 
snarast möjligt. Mögel kan vara skadligt för 
hälsan. 

Det finns olika lagar och regler som gäller vid 
renoveringar. På drytechsverige.se hittar du 
information om vilka lagar och regler som du 
bör känna till.
 

 Kom ihåg att be din leverantör om en  
 garanti på resultatet av avfuktningen.

 DRYTECH erbjuder en kostnadsfri och  
 opartisk fuktbesiktning av din källare.



OM DRYTECH

DRYTECH är ett svensk-danskt företag som  
undersöker och åtgärdar fuktproblem i källare.

Vi börjar alltid med en kostnadsfri fuktbesiktning 
av din fastighet. För att åtgärda problem med 
fukt använder vi eletrodmetoden, även kallad 
elektroosmos, som är den effektivaste metoden 
för att torka väggar och murverk.

Rapporter visar att det finns uppstigande mark-
fukt i 90% av alla källare. Vår lösning bygger på 
det välrenommerade tyska Drymat System, som 
är kvalitetssäkrat via Önorm-standard. DRYTECH 
är exklusiv distributör av Drymat System i Sverige 
och Danmark.

Utöver den fuktmätning som vi gör i samband 
med installationen av Drymat System, genomför 
vi alltid tre efterföljande kontrollmätningar. 

Fördelar med DRYTECHs lösning:
• Avlägsnar uppstigande markfukt
• Förebygger mögel
• Tar bort dålig lukt
• Ger bättre inomhusklimat
• Lägre uppvärmningskostnad
• Mycket billigare än dränering
• Kräver inget grävarbete
• Snabb installation
• 100% underhållsfritt
• Resultat eller pengarna tillbaka

Hos DRYTECH får du fem års fabriksgaranti 
på all utrustning. Dessutom ger vi alltid 20 års 
garanti på alla dolda installationer.

Drytech Sverige AB · Mässingsgatan 7A · 271 39 Ystad · +46 708 617 800 · info@drytechsverige.se


