
Wilgoć i pleśń w Twoim domu
– jak sobie z nimi radzić
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Wilgoć i pleśń w Twoim
domu – jak sobie z nimi
radzić

Mieszkanie w domu, w którym panuje
wilgoć i pleśń, jest szkodliwe dla
zdrowia.

Może powodować pogorszenie astmy i
inne problemy związane z oddychaniem.

Może także prowadzić do zniszczeń w
domu.

Pleśń może występować w postaci
plamy czarnych kropek na ścianach i
sufitach. Często pojawia się w łazience i
kuchni.
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Może także pojawiać się w innych
pomieszczeniach za meblami, pod
łóżkami lub w szafach.

Wilgoć może być spowodowana zbyt
dużą ilością wody lub pary wodnej, jaka
uwięziona jest w Twoim domu.

Może również pochodzić z cieknących
dachów lub uszkodzonych rur, które
można naprawić. Istnieją sposoby na
zaradzenie tym problemom.

1. Wytwarzaj mniej wilgoci

Małe kroki mogą bardzo pomóc.

Podczas gotowania przykrywaj garnki
pokrywkami.



3

x

x

x

Susz ubrania na dworze lub na suszarce
w łazience. Nie susz ich na kaloryferze.

Jeśli twoja suszarka bębnowa posiada
wąż, upewnij się, że wychodzi on na
zewnątrz.

Nie używaj piecyków naftowych ani
piecyków na butlę gazową.

2. Wypuszczaj wilgotne
powietrze, a wpuszczaj
świeże

W kuchni i łazience używaj
wentylatorów, jeśli Twój dom jest w nie
wyposażony.

Ich działanie dużo nie kosztuje.
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Nie wpuszczaj wilgoci do innych
pomieszczeń w domu.

Kiedy gotujesz, zamykaj drzwi do
kuchni.

Kiedy bierzesz kąpiel lub prysznic,
zamykaj drzwi do łazienki.

Otwieraj okna, aby para wodna
wydostała się na zewnątrz, a nie do
innych pomieszczeń. Pleśń tworzy się
tylko w nieruchomym powietrzu.

Jeśli Twoje okna są wyposażone w
nawiewniki, pozostawiaj je w pozycji
otwartej.

Upewnij się, że między meblami a
ścianą znajduje się odstęp. Od czasu do
czasu wietrz szafy i kredensy,
zostawiając otwarte drzwiczki.
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3. Ociepl i uszczelnij swój
dom

Ciepłe domy są mniej podatne na
wilgoć. Upewnij się, że Twój dom jest
dobrze ocieplony. Oznacza to, że na
poddaszu i pomiędzy ścianami znajduję
się pianka lub inny materiał izolacyjny.

Wszystkie szpary w oknach i drzwiach
wychodzących na zewnątrz powinny być
zasłonięte lub wypełnione. Nazywa się
to uszczelnianiem.

Jeśli konieczna jest wymiana okien na
nowe, kup okna podwójnie szklone.

4. Nieco bardziej ogrzewaj
dom

Bardzo zimne pokoje są bardziej
podatne na wilgoć i pleśń. Nikt nie chce
marnować energii, ale lekkie ogrzewanie
pustych pokoi okaże się pomocne.
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W nieużywanych pokojach ustaw
temperaturę na niskim poziomie. Za
każdym razem, gdy włączysz
ogrzewanie, kaloryfer odda trochę
ciepła.

Nie przykrywaj kaloryferów i nie
zastawiaj ich meblami.

Od czasu do czasu otwieraj okna w
nieużywanych pomieszczeniach,
aby dobrze je przewietrzyć.

5. Dalsze wskazówki
Jeśli Twoje okna są mokre od wewnątrz,
pomocne może się okazać wycieranie
ich każdego ranka. Ściereczkę należy
wyżymać nad zlewem.

Jeśli w Twoim domu panuje duża wilgoć,
konieczne może być zastosowanie
specjalnego urządzenia, które usuwa
wodę z powietrza, zwanego
osuszaczem powietrza.
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MOULD
KILLER

Urządzenia te są bardzo pomocne,
jednakże ich koszt wynosi od 40 GBP
do powyżej 200 GBP. Duże osuszacze
mogą być drogie w eksploatacji.

Jeśli na Twoich ścianach i sufitach
znajduje się pleśń, konieczne jest jej
dokładne usunięcie.

Można w tym celu kupić spray do
usuwania pleśni. Aby należycie go
zastosować, niezbędna może okazać się
pomoc drugiej osoby. Konieczne może
być także użycie maski na twarz.

Po usunięciu pleśni pomieszczenie
można pomalować farbą
pleśnioodporną. Można ją kupić w
większości dużych sklepów.
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Centre for Sustainable Energy (Centrum
Zrównoważonej Energii) jest organizacją
charytatywną.

Home Energy Team (Zespół ds. Energii
Domowej) udziela darmowych porad
dotyczących oszczędzania energii
mieszkańcom Bristolu i hrabstwa
Somerset.

Bezpłatna infolinia - 0800 082 2234

E-mail - home.energy@cse.org.uk

Strona internetowa -
www.cse.org.uk/loveyourhome

Facebook -
facebook.com/EnergySavingAdvice

Zdjęcia i grafiki pochodzą ze zbiorów
Inspired Pics
www.inspired.pics

www.cse.org.uk/loveyourhome

