Denk eraan om je woning dagelijks te verluchten!
Sommige mensen contacteren ons omdat ze last hebben van vocht of schimmel in de woning.
Wanneer wij op huisbezoek gaan merken we dan dat het in de meeste gevallen over
condensatievocht gaat (bv. zwarte spikkeltjes op de muren in de badkamer, water dat op de
binnenkant van de ramen blijft staan,…).
Condensatievocht ontstaat doordat de woning niet of onvoldoende verlucht wordt en komt
meestal voor in ruimtes waar er nooit of bijna nooit een raam open gezet wordt, waar de
ventilatieroosters praktisch nooit open gezet worden (of zelfs afgeplakt worden!), waar het
heel warm is of/en waar de was staat te drogen.
Hieronder geven we enkele tips om condensatievocht te voorkomen:
Slaapkamer

Zorg dat het niet te koud wordt, ook als er niemand thuis is. Het moet steeds ten minste 16°C
zijn.
- Open uw venster elke dag voor ongeveer 20min. Dit doet u best ‘s morgens & 's avonds.

Woonkamer

- Open uw venster elke dag voor ongeveer 20min. Dit doet u best 's morgens en 's avonds.
Zorg er steeds voor dat de verluchtingsroosters open staan. Plak verluchtings -of
ventilatieroosters nooit af.
- Droog uw was niet in de woonkamer en verlucht de ruimte waar u de was droogt.

Badkamer

- Zet telkens na het douchen het raam een half uur open en/of houd ook de verluchtingsrooster
steeds open. Zet nooit de deur van de badkamer open. Anders gaat er waterdamp naar andere
ruimtes.
Keuken
- Leg steeds de dampkap aan als u kookt

- Open uw raam tijdens het koken en open ook steeds de verluchtingsroosters.
Weetje: wanneer u een blad papier tegen de dampkap aanhoudt, moet het blijven hangen. Als
dit niet gebeurt, moet u de filter van uw dampkap reinigen.

Hebt u toch schimmel of vochtproblemen? Volg dan onderstaande stappen:
1. Was de schimmelvlekken af met een reinigingsproduct (vb. sodatabletten oplossen in
water).
2. Laat dit vervolgens goed opdrogen.
3. Als de vlekken toch nog terugkomen, herhaal dan de vorige stappen.
4. Als de vlek droog blijft, schilder dan met schimmelwerende verf.

