
I byggproduktionen används fuktiga byggnadsmaterial som betong, spackel och 
lim. För att kontrollera klimat och fuktnivåer tillför vi värme och torr luft. Med lång 
erfarenhet och fackmässig kompetens kan vi hjälpa dig att säkra byggklimatet genom 
hela byggprocessen. 

Arbetet med fukt behöver anpassas och dimensioneras efter byggnadssystemet och 
byggmaterialen. Eftersom våra installationer är tillfälliga och flyttas om i takt med att 
projektet fortskrider kallar vi våra tjänster för temporär klimatkontroll. 

Från byggprojektets början och hela vägen fram till avslut hjälper vi dig att planera 
kontrollsystem och provisorier som plastinklädnader för att optimera torkning och tidplan. 

Vi genomför löpande tillsyn för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska, 
och kan även hjälpa till med fuktmätningar och lufttäthetsprovning.

SÄKRA DITT BYGGKLIMAT
I uppdragen fungerar vi som en rådgivare till platschefen och stöttar produktionen när det 
gäller fukt- och klimatfrågor. Platschefer har ofta många ansvarsområden, och genom 
att anlita oss får platschefen en dedikerad person för alla fuktfrågor. Polygon är en trygg 
och kompetent samarbetspartner i alla frågor som rör fukt. Vi lyssnar och tar hänsyn till 
förutsättningarna i varje enskilt byggprojekt och rekommenderar sedan den lösning som 
passar bäst för ditt projekt. Vår kunskap är till för dig.

ANLITA OSS TIDIGT I PROJEKTET
Ofta kallas vi in när fuktnivåerna redan är för höga. Men när du kontaktar oss redan  
på planeringsstadiet kan vi bidra till att projektet följer tidplaner och budget, och  
vi kan bygga bort avvikelser och driftstopp som beror på fuktproblem. 

I ett tidigt skede är det lättare att planera för ett förebyggande arbete med fukt och 
klimat. Det säkrar värdet på byggmaterial och byggnadskonstruktionen. Du undviker 
också kostsamma efterspel med risk för viten och skadestånd om fuktskador ger sig 
tillkänna när byggnaden är klar och hyresgäster eller brukare har flyttat in.

FÖRDELAR
•  Med rätt klimat hjälper vi er att 

hålla tidplanen

•  Undvik förseningar och 
driftstopp som beror på 
fuktproblem

•  Våra erfarna tekniker är 
rådgivare till platschefen och 
stöttar produktionen

•  Vi stöttar er genom hela 
byggprocessen.
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BYGGKLIMAT 

Med rätt byggklimat håller  
du tidplanen

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, 
fukt- och miljöproblem i byggnader.
www.polygongroup.se


