
 

TOTALKVALITET  
 ISO 9001       ISO 14001       AFS 2001:1  

Upprättad av: 

Tomas Notlund 
Drift och skötselråd för putsade fasader 

Godkänd av: 

Sten Pettersson 

Dok id: 

TQ 3.2.11 

Sida: 

1 (1) 

Utgåva: 

  7 

Giltigt från: 

2015-08-24 
 

 

 
Drift och skötsel av putsade fasader 
 
Putsade fasader är generellt utfört med ett sammanhängande system. Systemet består av 
skikt, minst tre, av material som är beroende av varandra. För underhåll och reparationer är 
det avgörande att rätt material används för att inte orsaka materialkonflikter eller skapa risk 
för att underhåll och reparation inte blir funktionell och/eller skapar ytterligare skador. 
 
Bristande plåtunderhåll är en av de vanligaste orsakerna till skador i putsen då fukt tillåts 
vandra in i putssystemet via den skadade plåten. Fukten medför både uppluckring av 
bindemedel men framförallt risken för frysning och efterföljande sprängskador. För att skydda 
putsen mot fukt- och frostskador, missfärgningar o dyl. måste alla plåtarbeten regelbundet 
ses över och underhållas. Särskilt viktigt är detta vid åtgärder som snö- och isröjning. 
 
Kontrollera därför kontinuerligt och åtgärda omedelbart brister, särskilt med avseende på: 
 

 Takets täthet 
 Täthet och vattenavdelning i hängrännor och andra vattenavgångar från tak, balkonger, 

terrasser dyl. Rensa dessa ofta, minst 4 gånger per år. 
 Täthet och funktion i häng-, stånd- och gavelskivor 
 Täthet, språng och funktion av fönsterbleck, fasadbleck, täckbleck mm 
 Plåtens och fasaddetaljernas ytbehandling så att risk för rostfläckar på putsen undviks. 
 Stuprör och vattenutkastare skall vara hela och funktionella för att undvika skador på 

intilliggande fasader 
 Funktionerna på eventuell elektrisk uppvärmning 
 Vid underhåll av intilliggande mark skall hänsyn tas till att inte nedsmutsa fasadytor, tex. 

med jordmassor eller gräs vid klippning 
 Vid håltagning i den putsade fasaden måste täthet absolut säkerställas. Detta bör utföras 

av kunnig fackman och åtgärd vara funktionell mot det aktuellt putssystem och tätskikt. 
 Vid montage av utstickande utrustning/detaljer på fasaden måste hänsyn tas till att 

avrinning fungerar och att inte regnvatten eller snö blir stående mot den putsade fasad 
 Att material, växtlighet eller andra anordningar täcker för fasaderna, på sådant sätt att 

regnvatten eller snö blir stående mot puts eller hindrar att en normal uttorkning kan ske.  
 

Vid lätt nedsmutsning kan fasaden spolas av försiktigt (ej högtryck) vid förhållanden då risk 
för frost ej föreligger (lägst +5oC).  
 
Vid svår nedsmutsning, putsskador eller sprickbildning, klotter, mikrobiell tillväxt skall kunnig 
putsentreprenör eller fackman anlitas för bedömning och val av korrekt åtgärd eller 
behandling. Behandling/produkter måste väljas utifrån det system och tillverkare som valts 
för de putsade fasaderna. Felaktiga val kan gravt skada putsen.  
 
Underlåtelse till att följa drift- och sköteselanvisningar samt en felaktig åtgärd  
eller behandling, i förhållande till på fasaden befintligt putsmaterial, kan ge  
upphov till små som stora skador. Med detta följer också att ämnade och återstående 
garantier, rörande material som utfört arbete, inte längre kan åberopas.  


