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              Sundt indeklima
-sådan gør du
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Mulige symptomer på grund af dårligt indeklima : 

•	 Øjenirritation og allergiske reaktioner
•	 Udslæt, rødme og kløe i huden
•	 Hovedpine og træthed
•	 Kvalme og svimmelhed

Indeklimaet er vigtigt
– for din families sundhed
Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt 
for vores sundhed. Rygning og fugt, men også årstiden, boligens beliggenhed og 
type påvirker indeklimaet i din bolig. Du er selv ansvarlig for et godt indeklima, og 
du kan gøre meget for at forbedre det, så din bolig bliver et sundt og rart sted at 
være.
Dårligt indeklima skyldes ofte, at der er for meget fugtig luft i boligen. Den 
fugtige luft opstår ved vanddampe fra udånding, sved, madlavning og bad. En 
familie på fire personer producerer cirka 8,5 liter vanddamp om dagen – svarende 
til halvanden gulvspand. I fugtige og varme omgivelser trives husstøvmider og 
skimmelsvampe – men det gør mennesker ikke.
Med en fugtig og usund luft i boligen bliver vi oftere syge. Allergi og luftvejsinfek-
tioner er sygdomme, der kan opstå på grund af dårligt indeklima.

 Tegn på dårligt indeklima i boligen : 
•	 Kondens på indersiden af vinduesruderne
•	 Sur og muggen lugt
•	 Der lugter stadig af tobaksrøg mange timer efter rygning
•	 Sorte skjolder på vinduesrammer, ydervægge eller bag skabe og         

møbler er tegn på skimmelsvampsvækst
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Luft ordentligt ud
– Grundigt et par gange om dagen 

Du bør forny luften i din bolig regelmæssigt for at have et sundt indeklima. Har din 
bolig et moderne ventilationssystem, skal du ikke tænke på at lufte ud. Men har 
din bolig ikke det, bør du lufte ud et par gange om dagen. Sørg for gennemtræk i 
alle rum i et par minutter. Så får du nemt fornyet luften.
Udluftning med gennemtræk om vinteren giver ikke et stort energitab, da vægge 
og møbler stadig er varme. Rummet vil derfor hurtigt nå op i temperatur efter endt 
udluftning. Men husk at slukke for radiatorerne, hver gang du åbner dine vinduer. 
Du kan også godt lufte ud, selvom det regner. Luften udenfor indeholder nemlig 
stadig mindre vandamp end luften inde i boligen, og den er derfor i stand til at 
absorbere fugten i boligen.
Ryger du inde, bør du lufte ud ofte – gerne hver gang, du har røget.
Mange boliger er isoleret meget tæt på grund af det kolde danske klima. Hvis de 
udvendige døre og vinduer er helt tætte og de indvendige døre er lukkede, bliver 
luftcirkulationen i boligen alt for lille. Sørg derfor for, at luften i din bolig kan cirku-
lere mellem rummene og om bag større møbler som sofaer, senge og skabe.

Gode råd til udluftning : 
•	 Luft ekstra ud med gennemtræk i de ’våde’ rum som badeværelse,       

køkken og soveværelse
•	 Luk for varmen, mens du lufter ud
•	 Luft ud hver gang, der er blevet tændt stearinlys eller røget
•	 Hold alle indvendige døre åbne i dagtimerne, så luften kan 

cirkulere
•	 Sørg for at opvarme alle rum i løbet af dagen, særligt soveværelset 

der måske er køligt om natten mens du sover
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Gør grundigt rent
– med vinduerne åbne
 
Omhyggelig rengøring er en forudsætning for et sundt indeklima i din bolig. 

Støv og snavs samler sig typisk i sengetøj, tæpper, gulvmåtter, og bunker med 
papirer og blade. Sørg for, at papirmateriale gemmes væk – eller smides til 
genbrug. Vask dit sengetøj en gang om ugen, og luft gerne dyne og hovedpude ud 
samtidig. Bank tæpper og gulvmåtter ude. Og undgå rygning inden døre.

Følger du disse råd, vil det ofte kun være nødvendigt at gøre grundigt rent én gang 
om ugen. For meget rengøring og afvaskning tilfører nemlig indeklimaet endnu 
mere fugt. Men bor I mange i boligen, ryger du inde, eller har du husdyr, kan hyppi-
gere rengøring godt være nødvendigt.

Vær opmærksom på, at støvsugning hvirvler støvet op i boligen - også selvom din 
støvsuger har et hepafilter. Støvet, der hvirvles op, kan kun fjernes ved udluftning. 
Hav derfor vinduerne åbne mens du gør rent.

 
HUSK! Du er

selv ansvarlig
for indeklimaet

i din bolig.

 
 Gode råd til rengøring :  
•	 Vælg ’grønne’ rengøringsmidler og dosér korrekt
•	 Brug en hårdt opvredet klud, når du vasker gulvene
•	 Undgå rengøringsmidler på sprayflaske, da du risikerer at indånde 

rengøringsmidlet, når det spredes i luften
•	 Når du gør rent, husk at komme i alle kroge og hjørner
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Hold på varmen
– spar penge og energi

Temperaturen i boligen er meget vigtig. Øger du temperaturen i boligen med et 
par grader, bliver det lettere at undgå høj luftfugtighed. Falder temperaturen til 
under 21° og er ventilationen utilstrækkelig, opstår der hurtigere fugtproblemer.
Fugtig luft er dyrere at varme op end tør luft. Oplever du problemer med at varme 
boligen op, kan det være fordi luftfugtigheden er meget høj. Er boligen forsynet 
med friskluftsventiler, skal de altid være åbne.
Luftfugtigheden skal helst være under 60 - 65 procent om sommeren og under 40 - 
45 procent om vinteren.
Har du mistanke om, at din bolig er for fugtig, kan du købe en fugtmåler, så du kan 
tjekke, hvor høj luftfugtigheden er i din bolig.
Du kan købe en fugtmåler hos din lokale isenkræmmer.

 http://www.lyngborg.com/produkt/lyngborgalarm-forebygger-skimmelsvamp/

 
HUSK!  Sørg for en tem-
peratur på mindst 21° 

og luft ud så tit, at 
duggen kun sjældent 

når at vise sig.
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8 GODE VANER
– TIL HVERDAGEN

Bliv klogere på dit indeklima her: bolius.dk | miljøstyrelsen.dk | skimmel.dk 

 
Tør tøjet

udendørs

 
 HUSK!   
 Små ændringer      
 kan gøre en stor   
 forskel

 
Hold 

temperaturen
i boligen på 21°

 
Læg låg på

gryderne og
brug emhætten

 
Luk  

badeværelses- 
døren, når du går 

i bad

 
Hold  

friskluftsventiler  
åbne

 
Luft ud med     

gennemtræk 3 X     
dagligt

 
Stil ikke møbler  
helt tæt op ad 

kolde ydervægge

 
Hold alle  

døre åbne under 
udluftning
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VÆK MED SKIMMELSVAMP
– SÅDAN GØR DU
Pas på skimmelsvamp - og tag vare på din sundhed 

Skimmelsvamp er bittesmå mikroorganismer, der ses som plamager eller skjolder 
i forskellige farver - typisk grønne, sorte, brune og hvide pletter. Skimmelsvamp 
spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer, og kan vokse på forskellige over-
flader som vindueskarme og vægge i fugtige rum, men også på gammelt brød 
eller på frugt og grønt, der har ligget for længe. Nogle skimmelsvampe
er lodne, andre er ikke. 

Selvom svampevæksten tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan den 
være svær at se, hvis den har samme farve som væggen eller vokser i et meget 
tyndt lag. Skimmelsvamp kan også gemme sig i hulrum som krybekældre, skunke 
eller bag tapeter. Du kan opdage den skjulte vækst ved, at tapetet løsner
sig, eller der opstår en muggen lugt i rummet eller ved fodpanelerne.

Skimmelsvamps lugt af mug kan være generende, men regnes ikke i sig selv for at 
være sundhedsskadelig. Det kan de stoffer til gengæld være, som skimmel vampen 
frigiver i din bolig, hvis koncentrationen er stor.

Det er ikke sikkert, at du reagerer på skimmelsvamp, selvom den vokser i din bolig. 
Undersøgelser viser, at der er stor forskel på, hvor følsomme mennesker er. Nogle 
reagerer kraftigt, mens andre slet ikke reagerer. Allergikere er mest følsomme, børn 
er mere følsomme end voksne, og kvinder er mere følsomme end mænd.

 
Typiske symptomer på skimmel-
svamp eller dårligt indeklima:

Træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, 
hukommelsessvigt, svimmelhed, kløende 
øjne, tilstoppet næse, hæshed, rødme og 
brændende hud
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GÅ PÅ JAGT EFTER FUGT
- og find skimmelsvamp
Skimmelsvamp trives på steder, hvor der er fugtigt, fordi svampesporer, der flyver 
rundt i luften, først kan begynde at gro, hvis de lander et sted, hvor der er tilstræk-
keligt fugtigt. 

Oplagte steder:
I soveværelset
Soveværelset er tit køligt, hvilket kan være årsag til en relativt
høj luftfugtighed. Tjek alle kroge og bag møbler. 

I badeværelset
Boligens fugtigste rum er et dejligt sted for svampesporer, ikke
mindst i hjørner, i loftet og i fuger. 

Bag ved senge og skabe eller i hjørner
Skimmelsvamp kan vokse alle steder, hvor fugt kan være
uforstyrret, fordi luften ikke kan komme til. 

Op ad kolde vægge og vinduer
Der kan nemt dannes kondens på vægge og vinduer, der har
en lavere temperatur end resten af boligen. Kondens er guf for
skimmelsvamp.

 
Brug din lugtesans
Skimmelsvamp ses ofte som en lodden belægning på overfladen af for eksempel 
en væg. Dens farver kan være meget forskellige, og nuancerne kan variere fra hvid 
og lys grå over gul, rød eller grøn til helt sort.

På grund af de forskellige farver, og fordi svampevæksten kan sidde skjult bag 
møbler eller bag tapet, er det en god idé at bruge din lugtesans, når du leder efter 
svampevækst.

Hvis der lugter muggent eller jordslået i et rum, kan det skyldes skimmelsvamp.
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TAG KAMPEN OP MOD SKIMMELSVAMP 
- med enkle midler og hjælp udefra 
 
Mindre pletter af skimmelsvamp, for eksempel på lofter, vægge, gulve eller i fuger 
på badeværelset, kan ret nemt vaskes af med almindelige rengøringsprodukter.
 
Du kan eventuelt anvende Rodalon Indendørs© eller Klorin, men vær opmærksom 
på, at den slags midler skal virke i cirka 20 minutter, før du vasker dem af. 

Har du i din bolig områder med skimmelsvamp, der er større end 20 gange 20 cm, 
bør du kontakte afdelingens ejendomskontor,
og få dem til at se på sagen. Ejendomsfunktionæren kan så i samråd med dig af-
gøre, hvad der skal ske. 

Løsningen kan være, at en håndværker renser området med et
produkt, der indeholder svampedræbende midler, eller anvender såkaldt tørdamp 
og særlige kemiske midler, beregnet til formålet. 

Måske kan der være behov for, at en professionel rådgiver
afdækker årsagen til problemet og finder den rigtige løsning.

 
 I din bolig kan skimmelsvamp vokse i og på: 

•	 Maling

•	 Tapetklister

•	 Træ og træbaserede produkter

•	 Organiske isoleringsmaterialer

•	 Papir og pap, som tapet og paplaget på gipsplader

•	 Stof og læder

•	 Støv og snavs 

Skimmelsvamp kan også vokse på materialer som beton eller glas, hvis de er 
meget fugtige og beskidte.
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SÅDAN GØR DU
- NÅR SKIMMELSVAMP ER VÆK
 
Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du 
fjerner alt støv og skidt, der kan være skimmelsvamp eller sporer i. Har svampen 
været i kontakt med tæpper eller møbler, bør de renses eller eventuelt smides væk. 

Dernæst skal du sikre dig, at du har fået styr på den fugt, der er
skyld i svampeangrebet. 

Ved du, hvor fugten kommer fra, og hvordan du holder den nede?
Skal der luftes mere ud i din bolig? Skal der varmes mere op?
 
Der opstår nemt fugtproblemer, hvis du
•	tørrer	tøj	i	boligen
•	undlader	at	åbne	badeværelsesvinduet	eller	tænde	for
udsugningsanlægget, når du har været i bad
•	undlader	at	tænde	for	emhætten,	når	du	laver	mad
 
Skimmelsvamp kan også skyldes en vandskade, utætte eller dårligt isolerede vin-
duer eller dårligt isolerede vægge. Har du mistanke om, at det er tilfældet, bør du 
kontakte ejendomskontoret. 

Luft ud
Du bør forny luften i din bolig ofte. Har din bolig et moderne
ventilationssystem, skal du ikke tænke på at lufte ud. Men har
din bolig ikke det, bør du lufte ud et par gange om dagen. Sørg
for gennemtræk i alle rum i et par minutter. Så får du nemt
fornyet luften.

 

Det er vigtigt at holde øje med 
områder, hvor der har været skimmel-
svamp, så du hurtigt opdager, hvis den 
dukker op igen. 
 
Tegn på skimmelsvamp: 
 Er det tilfældet, bør du kontakte 
ejendomskontoret.

 
 HUSK!
Du bør lufte grundigt 
ud et par gange om 
dagen.
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      TEGN PÅ SKIMMELSVAMP:

 
 
         Dug på ruden

 
 
             Væk med fugt

 
 
        Rengør væggen

 
 
 Kontakt ejendomskontoret

 
 

Lugt af mug

 
 
     Plamager på væggen

 Bliv klogere på skimmelsvamp her: bolius.dk  / skimmel.dk 

           TAG KAMPEN OP:
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SUNDT INDEKLIMAET ER VIGTIGT
– FOR DIN BOLIG OG DIN FAMILIES SUNDHED


