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Rutin fuktsäkring av moduler. 

 

Övergripande orientering 
 

Fuktsäkring av moduler sker i huvudsak vid företagets produktionsenheter i Stenungsund och Stockholm. I 

samband med leverans är risken för bestående inträngning och fuktskador minimal. Om skada sker/uppstår hos 

hyrestagaren åtgärdar Indus Sverige AB detta utan kostnader för kunden då det ligger i företagets intresse att det 

inte finns några problem som kunden påverkas av. 

 

Fuktsäkerhetsarbetet vid produktionsenheterna beskrivs nedan. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. I samband med retur från 

hyrestagare utförs alltid en 

returbesiktning där vi bland annat 

letar efter tecken på fuktskador. Om 

vi hittar några tecken på detta 

noteras det i protokollet som lagras 

på företaget. 

 

2. I samband med demontering hos kund 

emballeras produkterna – ofta enligt 

vidstående bild. Vid ankomst till 

produktionsenhet undersöks ytterväggar 

och tak igen efter fuktskador. Om skador 

som kan förvärras upptäcks åtgärdas 

detta snarast. Övriga åtgärder prioriteras 

och åtgärdas enligt företagets planering 

och prioritering. 

    Efter vidtagna åtgärder emballeras och 

lagras modulerna på detta sätt. 
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3. Alla reparationer av fuktskador, 

reparation och underhåll av moduler 

sker i företagets uppvärmda lokaler 

under kontrollerade former. 

4. I vidstående bild har en yttervägg 

demonterats för att kunna byta en dålig 

golvspånskiva i en stor del av modulen 

där vattenskada uppstått under mattan 

runt en otät golvbrunn bland annat. 

Golvet har spacklats och matta skall 

läggas in på nytt. 
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5. Det utrivna materialet källsorteras vid 

våra anläggningar – direkt vid varje 

arbetsplats vid modulen inomhus och i 

sopcontainrar vid produktionsenheterna 

utomhus. 

I vidstående 

bildserie visar 

vi hur en 

upptäckt fukt-

skada på ett 

golv har åt-

gärdats. 

 

Från hur det såg 

ut när skadan 

upptäcktes till 

hur det ser ut 

när det 

återställts. 

 

Det som kvar-

står är ytskikt, 

montering av ny 

yttervägg samt 

återställning av 

elinstallation. 

 

Alla fuktskador 

oavsett var de 

identifierats 

åtgärdas alltid 

och vi 

säkerställer att 

hyrestagaren 

alltid kan lita på 

att vi tar fukt på 

allvar. 
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Vi vill med detta visa på att det ligger i vårt intresse – av flera själ – att se till att våra produkter är i bra skick. 

1. För att bibehålla våra kunders förtroende. 

2. För att värna företagets renomé. 

3. Det är bättre ekonomi i att  - säkerställa produkternas kvalitet och livstid. 

  - vidta åtgärder inomhus under kontrollerade former. 

Det tål att upprepas – Indus Sverige AB får - utan kostnader för hyrestagaren - vidta åtgärder för att reparera 

upptäckta fuktskador på levererade moduler. Det ligger i Indus Sverige AB:s intresse och rutiner att detta inte 

sker. Därför gör vi vårt yttersta för att undvika att kund drabbas av detta! 

 

Ingen särskild fuktsäkerhetsansvarig finns därför utsedd i företaget utan alla anställda medverkar genom rutiner 

och kvalitetsansvarig för kvalitetsledningssystemet ISO 9001 ansvarar. 

 


