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Byggvärme & Luftrening

Rikstäckande Entreprenörer inom Fukt & Inomhusmiljö



Låt inte byggfukt och 
byggdamm bli ett hinder

Villaklimat OBM gruppen har många års erfarenhet av fuktrelaterade problem och 
vi kan erbjuda den optimala lösningen: uppvärmning och avfuktning i kombination, 
som avlägsnar byggfukten snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Våra aggregat 
renar dessutom luften från byggdamm, vilket ger en bättre arbetsmiljö. 

Vare sig det gäller nyproduktion eller ROT-arbeten, är byggfukt i alla 
former ett problem - material som inte torkar, kallt och fuktigt 

klimat eller läckande rör som orsakar vattenskador. 
Det ställs dessutom allt högre krav på fuktnivåer och 
kontroller och människors rätt till en hälsosam och 

sund inomhusmiljö. Krav finns även på arbetsmiljön. 
Byggdamm är ett stort problem på många byggarbetsplatser. 
Samtidigt har byggföretag tidsplaner, budgetar och tekniska 
problem att brottas med. 

Byggfukt är den mängd vatten som tillförs en byggnad från dag 
ett tills huset är klart. Det kommer från byggmaterial, vatten som 

tillförs genom exempelvis betonggjutning, murning och 
spackling, från vatten i färger och lim samt från nederbörd 

som tränger in på byggplatsen. Detta kan orsaka 
emissioner, mögelangrepp och missfärgningar. 

Torktiden påverkas av en rad olika faktorer. Olika material 
har olika kritiska fukttillstånd, det vill säga den högsta 
relativa fuktighet som accepteras för att konstruktionen 
och angränsande material inte tar skada. Materialets 

förmåga att transportera fukt ut till ytan varierar. Torktiden 
beror också på hur mycket fukt materialet innehåller, 
klimatet, luftrörelser och materialets tjocklek. Med kunskap 
om detta kan man dock räkna ut den preliminära torktiden. Välkommen att kontakta oss.

Okontrollerad uppvärmning 
kostar onödig energi och 
kan skapa kondens som 
stannar kvar. 
En kombination av upp-
värmning och avfuktning 
är det effektivaste sättet att 
snabbt bli av med byggfukt.  
Någon energislukande 
ventilation behövs heller inte.

Villaklimat OBM gruppen 
har kompletta lösningar för 
ny- och ombyggnationer där 
vi är med redan från start, vilket betyder att vi tar fram en handlingsplan för 
hela torkprocessen. Vi gör en noggrann planering innan vi torkar och värmer. 
Fuktmätningar och kontroller sker regelbundet under tiden. Med skräddarsydd 
utrustning och expertis, hjälper vi dig att spara tid och pengar.

Du kan även anlita oss mitt i byggprocessen om du får problem med byggfukt 
i någon form. Också ett bygge kan drabbas av vattenskador: rörledningar 
fryser sönder, kopplingar brister, häftiga skyfall orsakar översvämningar. Då 
gäller det att agera snabbt. Vår målsättning är att riva ut i minsta möjliga mån 
så att arbetet kan återupptas så snabbt som möjligt utan onödiga förseningar.

Villaklimat OBM gruppen har Sveriges mest flexibla maskinpark för temporär 
värme och betonguttorkning, oavsett byggnadens storlek. Vi har mobila gas 
och oljedrivna panncentraler och undercentraler som är energisnåla och 
flexibla och som klarar alla behov. Våra Aircomaskiner drivs med hetvatten 
och/eller el, något som gör det betydligt enklare att planera bygget. 
Aggregaten inehåller dessutom filter som renar luften från byggdamm. 
I kombination med sorptionsavfuktare blir torkningsprocessen maximal.
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Rikstäckande Entreprenörer inom Fukt & Inomhusmiljö

OBM gruppen är ett rikstäckande nät som består av många mindre företag i hela Sverige. 
OBM gruppen kännetecknas av stor kompetens och lång 

erfarenhet inom fukt- och saneringsbranschen. 


