AFHJÆLP SKADER

Fugtskader og skimmelsvampangreb bør altid afhjælpes.
•
•
•
•

Vand/fugtskader giver grobund for skimmelsvamp
Skimmelsvamp kan gøre mennesker syge
Skimmelsvamp giver dårligt indeklima
Skimmelsvamp kan ødelægge dele af
bygningskonstruktioner

Derfor er det yderst vigtigt, at man først og fremmest får
afhjulpet fugtproblemet og hvis der allerede er skimmelvækst skal dette fjernes omhyggeligt for at undgå fremtidige
problemer.

Kontakt Midtfyns Totalservice for at få hjælp til jeres fugt og
skimmelsvamp problemer.
Vi er certificerede til at analysere for skimmelsvamp med
Mycometer test, så vi hurtigt kan give jer et svar på hvor
stort problemet er.

PROBLEMER MED
SKIMMELSVAMP?

Ring for at høre nærmere.
Henrik Maegaard kan træffes på tlf. 4119 7909.

- KONTROL OG ANALYSE
- RÅDGIVNING

Skimmelsvamp kan overleve i mange år også efter at den
er tørret ud.

- AFFUGTNING
- FJERNELSE OG EFTERBEHANDLING
- RENGØRING

Midtfyns Totalservice
Industrivej 13
5672 Broby
Kontor:
Tlf. 6263 1788
Fax 6263 3788
www.fynstotalservice.dk
michael@fynstotalservice.dk
maegaard@fynstotalservice.dk

Midtfyns Totalservice - et godt alternativ!

HVORFOR VÆLGE OS

SKIMMELSVAMP?

SUNDHED

ERFARING
Vi har i en årrække arbejdet for og sammen med mange
typer af kunder lige fra private boligejere til boligforeninger,
private udlejere, kommuner og forsikringsselskaber.

HVORFOR ANGRIBES BYGNINGER?
Skimmelsvamp kræver først og fremmest fugt og dernæst
organisk materiale for at kunne vokse. Man kan få problemer
med skimmelsvamp i både gamle, men også helt nye
bygninger.
Angrebene skyldes ofte:

SKIMMELSVAMP ER SKADELIG FOR DIN SUNDHED!
Det kan forårsage eller forværre følgende sygdomme og
symptomer:
• Hovedpine
• Koncentrationsbesvær
• Åndedrætsbesvær
• Hoste og hæshed
• Irritation af luftveje, øjne og næse
• Udslæt
• Betændelse i bihulen
• Kvalme og ubehag

GARANTI
Vi er din garant for at arbejdet udføres med mindst mulig
gene for beboere og ejere af skimmelsvampangrebne
bygninger.
VIDEN
Vi har erfaringen og det rigtige udstyr til at bekæmpe fugt
og skimmelsvamp både mekanisk og kemisk.
NETVÆRK
Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere omkring
skimmelsvamp.
SIKKERHED OG SERVICE
Vi har sikkerhed og serviceniveau som højeste prioritet.
CERTIFIKAT
Vi er certificerede til at analysere skimmelsvamp med Mycometer test.

NYE BYGNINGER
• At byggeelementer ikke er helt tørre,
inden man færdiggør huset
• Mangelfuld isolering og kuldebroer
• Fejl i konstruktion f.eks. damspærrer
• Manglende udluftning
GAMLE BYGNINGER
• Mangelfuld eller manglende isolering
• Skjulte rørskader
• Mangelfuld ventilation i bolig
• Mangelfuld ventilation i krybekældre
• Grundfugtopstigning
• Manglende udluftning
ADFÆRD
Men også måden vi bor på har betydning for om der
kommer skimmelsvamp, f.eks. kan forkert temperatur og
manglende udluftning skabe kondensproblemer, som giver
grobund for skimmelsvamp.
En gennemsnitsfamilie afgiver hvert døgn op til 15 liter
væske til boligen. Det stiller store krav til vores bolig, men
også til måden vi bor i den.
Midtfyns Totalservice kan i alle tilfælde afhjælpe
problemerne og med en kombination af rådgivning og
bekæmpelse sørge for at fremtidige problemer undgås.

Midtfyns Totalservice - et godt alternativ!

Derfor bør skimmelsvamp altid tages alvorligt og man bør
søge professionel hjælp for at få konstateret omfanget af
skaden.
Har du mistanke om at der er fugt eller skimmelsvamp i
din bygning er Midtfyns Totalservice det rigtige valg.
Vi har mange års erfaring med skimmelsvamp og
løbende uddannelse af medarbejderne sikrer at ethvert
skimmelproblem håndteres på den mest professionelle og
hensigtsmæssige måde.

