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Fasadputs
Puts var ett mycket populärt fasadmaterial redan på 1800- 
talet och det är fortfarande väldigt populärt och ger en 
snygg och långlivad husfasad. Vi genomför allt från totalreno-
vering med nedknackning av all befintlig puts och fullständig 
uppbyggnad med tillägsisolering till reparationer av mindre 
skador. Metoderna för fasadpust har utvecklats och förfinats 
under årens lopp och det finns väldigt effektiva metoder 
idag. Vi jobbar i huvudsak med Caparols fasad system CAPA-
TECT som har ett stort sortiment puts- och måleriprodukter 
av högsta kvalitet väl anpassade för många olika behov.

Panelbyte
Vårt svenska klimat med kalla fuktiga vintrar och varma 
somrar sliter hårt på fastigheter med träpanel. Trät ruttnar 
och spricker, missfärgningar är vanliga. Mindre skvanker är 
relativt enkelt att åtgårda, ibland kan man göra det själv. 
Är panelen däremot så sliten att den behöver bytas ut helt 
och hållet är många byggtekniska aspekter att tänka, som 
luftspalter, vattensavvisande material, markavstånd och det 
är klokt att ta hjälp av en specialist.

Tilläggsisolering
I samband med en fasadrenovering bör man alltid överväga 
att tilläggsisolera. Det är för det mesta en mycket bra affär, 
både för både dig och miljön. Man brukar säga att ytterväg-

garna i ett genomsnittligt småhus står för ungefär 20 pro-
cent av energiförlusterna. Med bra tilläggs isolering kan du 
alltså sänka husets uppvärmningskostnaderna markant. Det 
man ska tänka på är att det nästan alltid krävs ett bygglov 
om man tänker tilläggsisolera fasaden.

Fasadmålning
Vid en ommålning av en putsad fasad är oerhört viktigt att 
veta vilken typ av puts det är. Fel färgtyp kan allvarligt skada 
väggen. Beroende på fastighetens läge och putsmetod 
väljer man oftast mellan kalkfärg, silikatfärg och silikonharts-
färg, som alla har lite olika egenskaper. 

Ytterpanel av trä ska vanligtvis behandlas i tre lager med 
färg innan den är helt färdigbehandlad. Där det extra viktigt 
att ändträet oljas ordentligt för att minska risken för rötska-
dor. Vi målar med oljefärg, slamfärg eller lasyr efter dina 
önskemål.

I samband med en fasadputsning brukar det även dyka upp 
en del målningsarbeten på trädetaljer. Målning av takfot 
och vindskivor är vanligt. Även fönstren kan upplevas extra 
slitna när ytterväggarna är nyputsade. Det är ett målnings-
arbete är mycket enklare och mer ekonomiskt att utföra 
medan man har byggnadsställning på plats och något man 
bör ta fundera på redan i början av renoveringsprocessen.

Fasadrenovering
En fasadrenovering kan innebära allt från mindre reparationer av träpanel till total-
renoveringar av puts med tilläggsisolering och måleri. Vanliga orsaker till skador är 
sättningsskador, frostsprängning, felaktiga material från tidigare fasadrenoveringar.
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FASADRENOVERING I SOLLENTUNA 2019
”Vår tidigare fasad var felbyggd och saknade luftspalt 
vilket gjorde att det blev problem med fukt och mögel. 
Efter en besiktning stod det klart att vi var tvungna att 
total renovera. Vi tog in ett par offerter och Roseb gjorde 
både ett kunnigt intryck och lämnade en bra offert.

Roseb rev stora delar av fasaden och den befi ntliga iso-
leringen, byggde upp en ny isolering och en ny modern 
fasad med luftspalt. De informerade oss kontinuerligt 
om var de var i renoveringsprocessen och om problem 
tillstötte. Jag kunde dessutom ringa förmannen när som 
helst och ställa frågor, även när han var på semester 
svarade han alltid. 

Slutresultatet är perfekt, fasaden är mycket snyggare än 
efter förra renoveringen. Vi är supernöjda och rekom-
menderar gärna Roseb för liknande uppdrag.”

 Johan Bevemyr

Möjligheter till energibesparing är stora vid en fasadrenovering. Enbart genom att täta fasad 
och fönster kan man sänka energikostnaderna upp mot 35 procent. Att byta fönster mot moder-
na tre-glasfönster med energiglas ger ännu högre energibesparingar.

Fasadrenovering i Sollentuna 2019
”Vår tidigare fasad var felbyggd och saknade luftspalt 
vilket gjorde att vi fi ck problem med fukt och mögel. 
Efter en besiktning förstod vi att vi var tvunga att totalre-
novera. Vi tog in ett par offerter och Roseb gjorde både 
ett kunnigt intryck och lämnade en bra offert.

Roseb rev stora delar av fasaden och den befi ntliga 
isoleringen, byggde upp en ny isolering och ny modern 
fasad med luftspalt. De informerade oss kontinuerligt 
om var de var i renoveringsprocessen och vilka problem 
tillstötte. Jag kunde dessutom ringa förmannen när som 
helst och ställa frågor även när han var på semester 
svarade han alltid. 

Slutresultatet är jättesnyggt, vi är supernöjda. Fasaden 
är mycket snyggare än efter förra renoveringen.
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ROSEB – expert på fasadrenovering

Roseb utför alla typer av fasadrenoveringar, exempelvis 
fasadputs, panelbyten, tilläggsisolering och fasadmåleri. 
Vi åtar oss allt från stora totalrenoveringar till reparatio-
ner av mindre skador.

Med en väl genomförd fasadrenovering ger man fasaden 
en lång livslängd samtidigt som huset känns fräscht  i 
många år. Våra medarbetare är specialister med lång erfa-
renhet inom alla delar av fasadrenovering. Andra åtgärder 
som passar att göra samtidigt som en fasadrenovering 
är exempelvis tilläggsisolering, måla om och renovera 
fönster, översyn av tak och plåtarbeten som hängrännor, 
stuprör, fönsterbleck.

ROSEB har gjort 100-tals fasadrenoveringar under ett tiotal 
år och blivit en av regionens mer erfarna installatörer av 
nya fasader.

Vi är ett komplett byggnadsföretag och utöver fasadreno-
veringar utför vi renoveringar av tak, fönster och taksäker-
hetsinstallationer. Vi åtar oss även interiöra ombyggnatio-
ner och renoveringar, läs mer på vår hemsida.

Våra kunder ger oss omdömet 4,8 av 5 på Reco.se, vilket 
gjort att vi har blivit ett rekommenderat företag av Reco. 
Läs vad våra kunder säger om oss på www.reco.se/
roseb-entreprenad-ab
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