
SPLOŠNA NAVODILA GLEDE RAVNANJA S POVIŠANO VLAGO V

PROSTORIH

✗✗ Vrata kopalnice, kuhinje in ostalih prostorov, kjer se sprošča veliko vodne pare, imejte zmerajVrata kopalnice, kuhinje in ostalih prostorov, kjer se sprošča veliko vodne pare, imejte zmeraj
zaprta. Priporočljivo je, da ima kopalnica delujoč prezračevalni jašek, kuhinja pa napo. Kljub zaprta. Priporočljivo je, da ima kopalnica delujoč prezračevalni jašek, kuhinja pa napo. Kljub 
temu pa prostora večkrat prezračite.temu pa prostora večkrat prezračite.

✗✗ Prostori naj bodo enakomerno ogrevani, vrata do tistih prostorov, ki ogrevani niso, pa naj Prostori naj bodo enakomerno ogrevani, vrata do tistih prostorov, ki ogrevani niso, pa naj 
bodo vedno zaprta. S tem se na njihovih stenah ne bo nabiral kondenz iz preostalih, bodo vedno zaprta. S tem se na njihovih stenah ne bo nabiral kondenz iz preostalih, 
ogrevanih prostorov, predvsem iz kuhinje in kopalnice.ogrevanih prostorov, predvsem iz kuhinje in kopalnice.

✗✗ Toplotna telesa v prostoru ne smejo biti blokirana s pregradami (npr. pohištvom ali Toplotna telesa v prostoru ne smejo biti blokirana s pregradami (npr. pohištvom ali 
gospodinjskimi stroji), ki bi onemogočale prost pretok zraka.gospodinjskimi stroji), ki bi onemogočale prost pretok zraka.

✗✗ Prostore redno prezračujte, tudi večkrat na dan. To storite tako, da v prostoru odprete Prostore redno prezračujte, tudi večkrat na dan. To storite tako, da v prostoru odprete 
nasproti si ležeča okna za nekaj minut, kot prikazujeta primera spodaj, v zimskem času od 2 nasproti si ležeča okna za nekaj minut, kot prikazujeta primera spodaj, v zimskem času od 2 
do 5 krat na dan. Čez zimo se izogibajte polodprtim oknom in vratom.do 5 krat na dan. Čez zimo se izogibajte polodprtim oknom in vratom.

✗✗ V primeru, da se je zidna plesen že pojavila v stanovanju, jo je potrebno nemudoma V primeru, da se je zidna plesen že pojavila v stanovanju, jo je potrebno nemudoma 
odstraniti, saj je lahko zdravju izjemno škodljiva.odstraniti, saj je lahko zdravju izjemno škodljiva.
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