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Vi nærmer oss avslutning av fasadevask. 
Styret har prioritert å rengjøre fasadene som 
vender mot parkområdene, da store partier 
har hatt skjemmende grønske. Dette ga også 
anledning til å inspisere hvordan 
forurensingen har påvirket platene på hele 
fasaden. Konklusjonen er at planjaplatene er 
i god stand. Det viste seg imidlertid at det er 
utfordrende å fjerne alt som har samlet seg 
på de horisontale flatene siden borettslaget 
var nytt i 1983. Styret er i gang med å 
evaluere resultatet for videre innarbeiding av 
fasadevask i den langsiktige 
vedlikeholdsplanen. Vi er takknemlige for 
alle tilbakemeldingene, da smuss på de 
horisontale flatene synes best ovenfra. 
 
Styreleder 

OM FASADEVASK PÅ 
CASINETTO 

Oslo Fasadevask AS opplyser at det 
finnes forskjellige former for fasadevask: 

Høytrykksspyling. Formålet er å fjerne 
støv og overflatesmuss. 

Lanseskjæring med varmt vann. Dette er 
en effektiv metode for å fjerne mose, 
sopp og skitt som har satt seg i fasaden. 
Metoden er skånsom for fasade og 
maling og miljøvennlig da det ikke 
benyttes kjemikalier.  

Børsting med kjemi og høytrykk. På noen 
fasader, spesielt blanke flater, er det 
nødvendig å børste med kjemikalier for å 
få et godt resultat. 

Polering med kjemi. Denne metoden 
benyttes på flekker og problemområder 
som kan skyldes oksidering eller (som 
regel) mangel på vedlikehold der skitt, 
smuss og sot har satt seg godt på fasaden.  

På Casinetto har Oslo Fasadevask AS 
levert lanseskjæring. Dette er den 
vanligste form for vask, da den som regel 
gir et godt resultat. Kostnadene er lavere 
enn børsting og polering.  − Dessverre 
ser vi at det noen steder ikke er blitt helt 
bra på Casinetto, sier Hans Erik Hauge i 
Oslo Fasadevask. − Dette skyldes mangel 
på vedlikehold over lang tid. Testingen vi 
har utført viser at det nok bare er polering 
som kan gi et bedre resultat. Dette er en 
tidkrevende og omfattende prosess som 
er svært kostbar.  

Styret tar med seg disse signalene i det 
videre arbeidet med prosjektet og i 
utarbeidelsen av den langsiktige 
vedlikeholdsplanen.  
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