Undgå skimmelsvamp på badeværelset

Afdeling 127
Runddelen I & II

Har du sorte pletter på fugerne i brusenichen? Eller sort snask i vinduesrammen på
badeværelset? Så har du sikkert skimmelsvamp. Se her syv gode råd til at undgå
skimmelsvamp på badeværelset.
Skimmelsvamp trives rigtig godt på badeværelset, da her er masser af fugt fra brusebadene.
Fugt er en livsbetingelse for skimmelsvamp, ligesom svampen skal have noget organisk
materiale at gro på. Det kan være silikonefuge, tapet, træ eller blot snavs og sæberester i et
hjørne på fliserne.
Det kan være svært helt at undgå skimmelsvamp på badeværelset, men du kan i høj grad
minimere angreb – følg blot disse otte råd.
1. Luft ud. Luft ud. Luft ud!
Det kan ikke siges nok. Den fugtige luft på badeværelset skal UD af lejligheden, så
skimmelsvampen ikke kan vokse. Luft ud 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter, også om vinteren,
og luft altid ud under og efter badning.
2. Brug svaber efter badet
Efter badet er det bedst at bruge en svaber til at få vandet væk fra vægge og gulv og ned i
afløbet.
3. Hold de bløde fuger rene og tørre
Tør fugerne af, hver gang du har været i bad – ellers kan der sætte sig snavs og kalk, som
skimmelsvampen kan vokse i.
4. Tør kondens af vinduerne
Det koldeste sted i vinduet er ved rammen i bunden af vinduet, så det er her, fugten vil
kondensere først, og her skal du være særlig opmærksom på at tørre kondens af, så der ikke
dannes skimmelsvamp.
5. Tjek, at fugerne er tætte
Tjek de bløde fuger en gang om året - hvis fugen slipper i kanten eller smuldrer, skal den
skiftes ud, så vandet ikke trænger ind bagved og giver skimmelsvamp. En blød fuge holder
mellem 5-10 år, og så skal den skiftes.
6. Luk badeværelsesdøren
Når du bader, bør du holde badeværelsesdøren lukket, så fugten ikke spreder sig til resten af
huset.
7. Tør ikke tøj på badeværelset
Generelt er det en dårlig idé at tørre tøj indenfor, også på badeværelset, da tøjet afgiver en
masse fugt til rummet.
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