Förebygg vattenskador
Information från Gjensidige Försäkring

Att råka ut för skador som påverkar och stör ens verksamhet vill man gärna slippa. Men ibland drabbas man ändå
när skadan är ett faktum. Som medlem i Privattandläkarna har du genom försäkringen hos Gjensidige ett skydd
mot de skador som kan drabba er verksamhet.
På senare år har vi sett att vattenskador generellt har ökat i antal och omfattning. Vattenskador är ofta besvärliga
och det är inte ovanligt att man får stänga ner sin verksamhet under en tid för renovering efter skadan.
Många av vattenskadorna kan förhindras eller begränsas med olika typer av skadeförebyggande åtgärder och rätt
utrustning. Med hjälp av denna checklista kan du enkelt förebygga vattenskador.

Hur väl är ditt företag skyddat?
De vanligaste vattenskadorna är en läckande diskmaskin, kyl eller frys samt skador som kan uppkomma på grund
av att man har sin verksamhet i ett äldre hus. Nedan finner du en checklista där du enkelt kan kontrollera lokalerna
gällande de vanligaste orsakerna till vattenskador. Checklistan bör gås igenom fyra gånger per år. Gör du detta
minskar du risken avsevärt för att drabbas av en vattenskada.

Så minskar du risken för skada
• Installera läckageskydd under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys. De är enkla att installera.
• Installera vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare varnar för tryckfall och slår automatiskt av vattnet när det
börjar läcka.

Förebygg vattenskador
Checklista från Gjensidige Försäkring

Gå igenom checklistan fyra gånger per år, då minskar du risken avsevärt för att drabbas av en vattenskada.

Checklista
Kontrollerat av (ange signatur):
1

Använd bara tvätt- och diskmaskinen när ni är på plats.

2

Titta under vask och handfat då rören ibland läcker knappt märkbart, men några droppar per dag kan på
sikt göra stor skada.

3

Är slangar och rör täta i tandläkarstolarna? Några droppar per dag kan på sikt göra stor skada.

4

Övriga vatteninstallationer. Säkerställ att samtliga installationer i er verksamhet är täta.

5
6

Sprickor i tätskikt. Leta efter sprickor och glipor i kakel eller klinkers. Risken finns att tätskiktet under
också är skadat.
Borra helst inte i kakel. Behövs det så var noga med att täta med våtrumssilikon.

7

Golvbrunnar. Rengör samtliga golvbrunnar regelbundet.

8

Fuktfläckar. Var uppmärksam på fuktfläckar i lokalerna.

9

Dålig lukt. Dålig lukt är många gånger ett tecken på mögel.

10

Lämna aldrig rinnande vatten utan uppsikt.

11

Stäng av vattnet i huvudkranen när ni stänger för en längre tid, tex under semestern.
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