DBANIE O SWÓJ DOM

Kontrola kondensacji i pleś
ni w domu

RADA OKRĘGU CAMBRIDGESHIRE EAST

Sątrzy gł
ówne przyczyny kondensacji

Wilgoćwytwarzana w trakcie codziennych czynności.

Niedostateczna wentylacja.

Za niska temperatura

Gotowanie, suszenia ubrań, prysznic - nawet oddychanie zwiększają wilgotność powietrza. Jeśli pozwoli się na
gromadzenie skraplanej wody moż
e ona prowadzić do
wilgoci. Moż
e to spowodować
, ż
e na ścianach, suficie,
meblach a nawet ubraniach pojawi się czarna pleśń.
Niekiedy ludzie nie zdają sobie sprawy, ż
e rozwój pleśni
często jest wywoł
any kondensacjąpary wodnej pochodzącej
z codziennych czynności i myślą, że wynika to z wady
mieszkania.
Niniejsza ulotka zawiera uż
yteczne rady, jak radzićsobie z
kondensacjąw domu.
Ściany pokryte czarnąpleśnią

Ile wilgoci moż
e powstawaćcodziennie w domu?
Dwie osoby aktywne przez jeden dzień
Gotowanie jedzenia i wrzątku
Kąpiel lub prysznic
Pranie ubrań
Suszenia ubrań

1,5 litrów / 3 pinty
3 litry / 6 pint
1 litr / 2 pinty
0,5 litra / 1 pinta
4,5 litra / 9 pint

Korzystanie z grzejnika na naftęlub gaz

1,5 litra / 3 pinty
12 litrów / 24 pinty

£¹czna iloœæ wilgoci wytworzonej
jednego dnia w domu

Sątrzy podstawowe
sposoby rozwiązania
problemu
•
•
•

Powstrzymanie gromadzenia się
wilgoci.
Wentylowanie lub wietrzenie
mieszkania.
Ogrzewanie mieszkania.

Powstrzymanie gromadzenia się
wilgoci.
•
Wycieraj powierzchnie, na których
osadza sięwilgoć.
•
Gotuj pod przykryciem.
•
Podczas gotowania, ką
pieli lub
prania i suszenia ubrań
, zamykaj
kuchnięi ł
azienkę, aby zapobiec
przedostawaniu siępary wodnej do
chł
odniejszych pomieszczeń
, takż
e
po zakończeniu danej czynności.
•
Przykrywaj akwaria by powstrzymać
parowanie wody do powietrza.
•
Gdy to moż
liwe susz ubrania na
zewnątrz.
•
Upewnij się, ż
e powietrze z suszarki
jest wyprowadzone na zewnątrz.
•
Unikaj grzejników na gaz i naftę,
ponieważwytwarzająone wiele
wilgoci, a takż
e, w razie
nieprawidł
owego przechowywania i
użytkowania, mogąstanowić
zagrożenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa.
•
Wentylowanie lub wietrzenie
mieszkania.
•
Podczas gotowania, prania i mycia,
otwieraj okna lub wł
ączaj wyciąg.
•
Jeśli suszysz ubrania w domu rób to
w mał
ym pomieszczeniu z otwartymi
oknami.
•
Każdego dnia otwieraj na chwilę
okna lub uż
ywaj wentylacji.
•
Nie zatykaj otworów wentylacyjnych
- jest to waż
ne także w przypadku
używania
palników/grzejników
gazowych, ponieważich efektywna
praca wymaga spalania tlenu,
wentylacja odprowadza też gazy
takie jak tlenek węgla.
•
Zezwalaj na przepł
yw powietrza
wokół
mebli i w szafkach
- Możesz to zrobić, upewniając się,
ż
e szafki i szafy nie sąprzepeł
nione,
a między nimi i ścianąpozostaje
wolna przestrzeń
.

Ogrzewanie mieszkania.
•
Izolacja okien i drzwi pomoże w
utrzymaniu w mieszkaniu wyż
szej
temperatury i zmniejszeniu rachunków
za ogrzewanie. Wyż
sza temperatura w
mieszkaniu ogranicza kondensację.
•
Pomoż
e teżizolacja strychu i
ścian. Jeśli twój dom nie ma
izolacji skontaktuj sięz Warm
Front dzwoniąc na nr0800 316
2805.
•
Gdy na dworze jest zimno lub mokro
wł
ącz nieco ogrzewanie - jest to
skuteczniejsze niżkrótkie okresy
wysokiej temperatury.

Warto zapamiętać:
•
•
•

•

Nie należy blokowaćinstalacji
wentylacyjnej.
Nigdy nie blokuj wylotu komina.
Nie uszczelniaj:
- pomieszczeń, w których
występuje kondensacja lub pleśń
- pomieszczeń, w których
znajduje siękuchenka gazowa
lub grzejnik na paliwo, na
przykł
ad palniki gazowe w
ł
azience lub kuchni.
Nie ustawiaj mebli na zimnych
ścianach zewnętrznych.

Co zrobić, jeśli w domu jest już
pleśń
Wskazówki podane powyżej powinny
pomóc zapobiec pleśni, ale co, jeśli pleśń
jużpowsta ł
a?
Jak sięjej pozbyć?
•
•

Nie próbuj usunąćpleś
ni odkurzaczem
lub szorując jąszczotką.
Pleśńto żywy organizm i aby sięgo
pozbyćtrzeba go uś
miercić. Aby to
zrobić, przemyj pokryty pleśniąobszar
środkiem grzybobójczym oznaczonym certyfikatem
bezpieczeństwa wydanym przez
InspekcjęBezpieczeństwa i Higieny
Pracy (Health and Safety Executive),
upewnij się, ż
e uż
ywasz go zgodnie z
zaleceniami producenta.

•

•
•

•

Nie używaćdo zmycia wybielacza
Zastosuj środek do wszystkich
dotkniętych pleśnią obszarów w
domu, a następnie ogranicz do
minimum kondensację.
Ograniczy to powstawanie nowej
pleś
ni.
Pokryte pleśnią tkaniny należ
y
oddaćdo prania chemicznego, a
wykł
adziny
i
dywany
umyć
specjalnym szamponem.
Po tych zabiegach trzeba ponownie
pomalowaćmieszkanie uż
ywaj ą
c
farby pleśnioodpornej dobrej jakoś
ci
aby zapobiec ponownemu pojawieniu
siępleśni Farba nie jest skuteczne,
jeśli nał
oż
y sięna niątapetęlub
zamaluje zwykł
ąfarbą.

Zastosował
em się do rad
zawartych w tej ulotce, co
mam zrobićdalej?
W cią
gu kilku tygodni od zastosowania
zaleceńzawartych w tej ulotce powinna
wystąpićznaczna poprawa (ok. cztery
do sze ś
ciu tygodni). Jeśli problem nie
ustąpi, moż
e to oznaczać, ż
e wilgoćma
inną przyczynę. Są cztery gł
ówne
przyczyny wilgoci.
•
•

Kondensacja - co opisano w tej
ulotce
Podciąganie wilgoci - to jest
rzadkie, ponieważ zabezpieczenie
przed
wilgocią
zazwyczaj
zapobiega takiemu problemowi,
zazwyczaj przyjmuje postać linii
powyż
ej listwy przypodł
ogowej.

Wilgoćpenetrująca - powodowana przez

problem w strukturze budynku
powodujący, ż
e woda deszczowa
przedostaje sięprzez ś
ciany, dach, okna
lub drzwi

Wilgoćpenetrująca jest bardziej
zauważalna podczas deszczu

• usterki instalacji wodociągowej
lub uszkodzone, cieknące rury
Podciąganie wilgoci i wilgoćpenetrująca
moż
na wykryćna wczesnym etapie.
Trudniejsze moż
e byćznalezienie ciekną
cej

Wewnętrzna wilgoćpenetrująca

rury, jeśli podejrzewa siętaki problem
należ
y jak najszybciej to sprawdzići
naprawić.

Jeśli potrzebujesz porady prosimy o
kontakt z Usł
ugami Środowiskowymi
(Environmental Services) pod numerem
01353 665555 aby umówićwizytę.
Podci ą
ganie wilgoci
Rada Okręgu
Cambridgeshire East

