Schimmel en ventileren

Een folder over het ontstaan, verwijderen en voorkomen van
schimmel in uw woning.
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Schimmel en ventileren
Het is een klacht die we vaak
krijgen; schimmel in de woning.
Een schimmelprobleem is goed
te voorkomen door voldoende
te ventileren, vocht in huis te
beperken, en eventuele kleine schimmelplekjes meteen te
verwijderen.
In deze folder informeren wij u
graag hoe u deze dingen het
beste kunt doen.
Schimmel, wat is dat nou
eigenlijk?
Schimmelsporen komen van
nature voor in de lucht. Zodra
ze in de woning een plek tegenkomen waar het donker en
vochtig is, gaan ze ontkiemen
en ontstaat er een schimmelplekje. Als dit plekje niet snel
behandeld wordt, breidt het
zich uit. Voor u het weet zit er
een grote zwarte plek op een
muur of plafond. Niet prettig
om naar te kijken, maar ook
niet bevorderlijk voor uw gezondheid.
Oorzaken van schimmel
Schimmel wordt vaak veroorzaakt door te veel vocht in de
woning.
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Door alledaagse zaken komt
waterdamp vrij. Bijvoorbeeld
bij het koken, het douchen, het
drogen van de was, het schoonmaken, en bij het afwassen.
Het is belangrijk dat al dit extra
vocht de woning ook weer uit
kan. Zodra de luchtvochtigheid
(hoeveelheid waterdamp) in de
woning te hoog wordt, kunt u
dat merken aan:
•
•
•
•

condens op de ramen
een muffe lucht
vochtplekken
moeite om de ruimte warm
te stoken
• schimmelvorming
Vochtproblemen tegen gaan
begint bij het voorkomen dat
vocht in de woning terecht
komt:
• Hang wasgoed zo veel mogelijk buiten te drogen.
• Maak na het douchen de
wanden de vloer goed droog.
• Laat na het schoonmaken
de oppervlakken niet te nat
achter.
• Kook met de deksels op de
pannen, ook dit voorkomt
waterdamp in huis.

Ventileren of luchten?
Om ervoor te zorgen dat u de
kans op schimmel zo klein mogelijk maakt, is ventileren heel
erg belangrijk. Door goed te
ventileren zorgt u dat het vocht
de woning uit kan, en er weer
schone lucht naar binnen komt.
Luchten en ventileren is niet
hetzelfde. Hieronder leggen we
het verschil uit:
Luchten betekent ramen en
deuren tegen elkaar open zetten. Luchten is handig om snel
extra vochtige lucht af te voeren, maar het is geen vervanging van ventileren. Het effect
is namelijk snel weg. Zodra het
raam weer dicht gaat, zal het
vocht zich weer ophopen.
Het kan wel fijn zijn om het huis
snel weer een fris gevoel te
geven. Zet tijdens het luchten
de thermostaat laag, zodat uw
verwarming niet onnodig aan
slaat.
Ventileren betekent continu
frisse lucht aanvoeren én vochtige lucht afvoeren. Dit kunt u
doen door altijd de (klep)ramen
en/of ventilatieroosters open
te houden. De lucht moet door

het huis kunnen stromen via de
verschillende kamers. Zo komt
er overal frisse lucht.
Als u veel bezoek hebt of gaat
koken of klussen in huis, kunt
u extra ventileren door ook een
raam open te zetten. Zorg er
ook nadat er gedoucht is voor,
dat al het vocht de badkamer,
en vervolgens het huis, uit kan.
Dit doet u door de badkamerdeur open te zetten, en meerdere ramen te openen. Ook is
het belangrijk om het water wat
achterblijft op de muren en de
vloer altijd weg te vegen met
een wisser.
Toch nog schimmel?
Treft u toch schimmel aan in
de woning, verwijder dit dan
meteen. Er zijn verschillende middelen voor die allemaal
snel en effectief werken. Deze
middelen doden de schimmel,
en voorkomen dat het zich uitbreidt.
Over schimmel heen schilderen heeft geen zin. Gewone
verf doodt de schimmel niet,
waardoor deze snel weer terug komt. Wel kunt u, nadat
de schimmel is verwijderd,
ervoor kiezen om de muren en
3

plafonds te behandelen met een
schimmelwerend middel. Deze
zorgt ervoor dat de schimmel
minder snel terug komt. Blijf
echter wel goed ventileren, om
ervoor te zorgen dat de woning
niet te vochtig is.
Om schimmel te verwijderen
kunt u gebruik maken van verschillende middelen. Afhankelijk van de ernst van de schimmel, raden wij de volgende
middelen aan:
1. Sodaoplossing:
Los zes gram soda op in één
liter heet water. Wrijf de oplossing met een harde borstel over de schimmelplek,
of giet de oplossing over de
plek heen. Vergeet niet na te
spoelen met schoon water.

2. Bleekoplossing:
Voor hardnekkige schimmel
kunt u ook bleekmiddel gebruiken. Los 25 ml bleekmiddel op in één liter water. Met
een spons kunt u de schimmelplekken nat deppen. De
plek kunt u daarna uit zichzelf laten drogen. Mocht de
schimmel niet helemaal weg
zijn, kunt u de behandeling
nog een keer herhalen.
3. Speciaal middel:
Mochten bovenstaande methodes niet werken, kunt u
een schimmelverwijdermiddel kopen in de winkel (bijvoorbeeld van HG). Volgt u
hiervan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op. Let op:
deze middelen zijn nogal
scherp, en schadelijk voor
het milieu.

Heeft u na aanleiding van deze folder nog vragen? Neemt u dan
contact met ons op. U kunt ZVH bereiken van maandag tot en
met donderdag van 9:00 uur tot 16:30 uur, en op vrijdag van
9:00 uur tot 12:00 uur op 075 681 17 11.
Met vriendelijke groet,
ZVH
Peperstraat 86
1502 AK Zaandam
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