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VIGTIG INFORMATION OM GODT INDEKLIMA 
OG OM HVORDAN DU KAN UNDGÅ SKIMMELSVAMP 

 

 

 

Her er et par gode råd til dig, der gerne vil 
have en behagelig varme og et sundt 

 

Godt indeklima 

Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående 

Der skal være gennemtræk i boligen. Rengøring 

Gør grundigt rent med jævne 

Skimmelsvamp 
 

Skimmelsvampe er bittesmå 
indeklima. Oplevelsen af en god og 
behagelig varme hænger sammen med 
luftfugtighed og træk. 

 

Gode varmeråd 

Stil alle radiatorer på samme trin. 

 
Det er sværere at varme rummene op, 
hvis én radiator skal opvarme flere rum. 

 
Hvis du vil have det køligere, i f.eks. 
soveværelset, så sørg for at holde døren 
lukket til værelset. 

 
Dæk aldrig radiatorer til med gardiner eller 
tæpper og stil ikke møbler direkte op ad, 
så kan den ikke varme ordentligt. 

 
Brug aldrig radiatorer til at tørre tøj på. Det 
giver for meget fugt i rummet. 

 
Den anbefalede temperatur er mellem 18 
og 21 grader. Nogle vil dog gerne have 
det lidt varmere i f.eks. stuen. 
 

Luk radiatorerne når du lufter ud. 
 

luft i boligen optager bl.a. fugt og 
bliver iltfattig. 

 
For meget fugt i boligen kan give 
infektioner i luftvejene og allergi samt 
skimmelsvamp og sølvfisk i boligen. 

 
Fugtig varme opleves af de fleste som 
mere ubehagelig end en mere tør 
varme. 

 

 
Luft ud hver dag 

Lav rigtig gennemtræk i 5 – 10 
minutter, mindst 2 gange om dagen, 
f.eks. hver morgen og aften. Det giver 
den ønskede luftfornyelse uden at 
vægge og møbler bliver kolde. 

Åben et vindue i alle rum og hold 
dørene mellem rummene åbne. 

 
Luftventiler eller et vindue stående på 
klem giver ikke tilstrækkelig 
udluftning. 

 
Det er ikke ordentlig udluftning at 
åbne døren fra f.eks. badeværelset til 
de øvrige rum. 

Luft godt ud i køkkenet efter 
madlavning og sørg for ordentligt 
aftræk i køkken og bad. 

Sæt eventuelt et stykke køkkenrulle 
op foran og se om det bliver suget 
ind til emfang/emhætten. 

 

Begræns fugt 

Du kan begrænse fugtproblemer ved 
at sørge for, at temperaturen aldrig 
kommer under 14oC. 

 
Hvis der kommer dug i hjørnerne af 
termoruder, er det et tegn på, at der 
er for fugtigt i rummet. 

 
Tør duggen af vinduerne. 

I din bolig kan der være kolde 
områder i ydervæggene og på 
gulvet. Dine vægge kan blive særligt 
kolde og fugtige bag møbler, og dine 
gulve lige sådan. Stil derfor ikke 
større møbler op ad væggen eller 
læg madrasser direkte på gulvet. 

Hvis der står mindre møbler op ad 
væggen så hold øje med, om der 
samler sig fugt, der kan udvikle sig til 
skimmel. 

mellemrum, særligt i køkkenet, 
badeværelset og soveværelser. 
Brug evt. Rodalon eller Klorin ved 
vanskelige kanter og fuger. 

Emfang og emhætte skal også 
rengøres jævnligt, så de kan suge 
ordentligt. 

 

Kontakt Ejendomskontoret 

Hvis du opdager fugt-/vandskader 
eller skimmelsvamp i din bolig, skal 
det fjernes så hurtigt som muligt. 

Kontakt altid Ejendomskontoret 
hvis du er i tvivl eller ønsker 
yderligere råd og vejledning. 

svampe, der viser sig som 
grønne, sorte, brune eller 
hvide pletter eller skjolder på 
gulve, møbler, vægge eller i 
loftet. 
Skimmelsvampe kan kun 
vokse, hvor der er fugtigt. 
Så al forebyggelse af 
skimmelsvamp begynder 
med at holde boligen tør, så 
du kan få et godt indeklima. 

 
Skyldes skimmelsvampen 
ovennævnte årsager, 

 

årsager, du selv har været 
skyld i, skal du som beboer 
straks rette op på forholdene 
og selv udføre og bekoste 
opretningen. 

 
Sådan foretager du 
opretningen 

 
• Rens den skimmelramte 

overflade med Klorin 
eller Rodalon. 
 

• Lad det sidde mindst 30 
minutter, før du vasker 
det af. 

 Det er heller ikke ordentlig udluftning 
at have et vindue på klem i 

Tør ikke tøj i lejligheden. Brug 
tørretumbler på vaskeriet. 

 

• Hold øje med, om 

 længere perioder ad gangen (mere 
end 20 min.). Dette kan, om vinteren, 
afkøle bygningsdele og give 
temperaturforskelle i rummene, hvilket 
giver grobund for skimmelsvamp. 

 

 

Se også informationer på 
www.store-hus.dk 
www.skimmel.dk 

skimmelsvampen 
kommer igen. 

 

Kontakt Ejendomskontoret, 
hvis du ikke selv kan løse 
problemet, eller det drejer sig 
om et større areal. 
Fremover skal du følge 
rådene i denne folder, sådan 
at skimmelsvamp kan 
undgås. 
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