Kluswijzer
Schimmels verwijderen
Schimmels worden veroorzaakt door teveel
vocht, slechte ventilatie of vochtafvoer. Een vochtige woning is niet alleen vervelend, maar ook
ongezond. Bovendien zien die zwarte schimmels
er niet fris uit. Het is dus belangrijk om de productie van vocht te beperken. Mochten er toch
schimmels in de douche verschijnen, dan kunt u
die zelf heel gemakkelijk verwijderen.

U bent, als huurder,
verantwoordelijk voor
kleine onderhouds
klussen, zoals het
verwijderen van
schimmels. In de
brochure Onderhouds
ABC staat precies
omschreven voor
welk onderhoud u
verantwoordelijk bent.
U kunt deze brochure
lezen of downloaden via
mijn.waterwegwonen.nl
of onze website.

Mensen produceren voort
durend vocht in huis: bij
het ademen, afwassen, de
planten water geven, het
houden van vissen in een
aquarium, koken en dou
chen, et cetera. Volgens

de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD)
is twintig procent van de
Nederlandse huizen te voch
tig. Te vochtig betekent dan
dat de relatieve luchtvochtig
heid in huis meer dan zestig
procent bedraagt.
Vocht afvoeren
U kunt snel veel vocht kwijt
raken door een raam of deur
open te zetten, bijvoorbeeld
na het douchen of koken.
Daarnaast is het belangrijk
om continu te ventileren,
24 uur per dag, ook in de
winter! Hierdoor vervangt
u de vochtige lucht door
drogere lucht. Ventilatie is
de constante luchtverversing
die plaats vindt via de ven
tilatiesleuven in uw huis. Bij
ventileren zijn er tenminste

twee openingen in een ruim
te aanwezig, zoals roosters
of klepraampjes. Deze moe
ten tegenover elkaar zitten.
Hierdoor ontstaat een venti
latiestroom. Door de woning
– ook de slaapkamers – te
verwarmen en tevens goed
te ventileren, kan er veel
vocht uit de woning worden
afgevoerd. Als u het ‘s nachts
in uw huis te koud laat wor
den (minder dan 15 graden
Celsius), kan uw huis vochtig
worden.
Vocht voorkomen
Naast het afvoeren van
vocht, kunt u er ook voor
zorgen dat u de productie
van vocht beperkt. Dit kunt
u doen door bijvoorbeeld
de was buiten te drogen
of een droger te gebruiken
die het vocht naar buiten
afvoert. Als u wilt douchen,
zet dan de mechanische
ventilator (indien aanwezig)
op de hoogste stand en zorg
er voor dat de deur van de
doucheruimte gesloten blijft.
Hierdoor kan het vocht uit
de badkamer zich niet ver
der verspreiden in uw huis.
Maak ook de wanden en de
vloer van de douche droog
na het douchen (met bijvoor
beeld een ramenwisser).

Het water wordt dan afge
voerd via het doucheputje en
hoeft niet te verdampen.
Schimmels verwijderen
Zit er schimmel in uw
woning, dan kunt u deze
verwijderen met schim
melbestrijdende reinigings
middelen. Deze zijn echter
niet erg milieuvriendelijk.
Probeert u het eerst eens
met een warme sodaoplos
sing (zes gram soda op een
liter water), daarna naspoe
len met schoon water. Een
andere mogelijkheid is een
oplossing van water en azijn
of een alcoholoplossing van
zestig tot zeventig procent.
Hardnekkige vlekken kunt u
behandelen met een bleek
middel (25 ml op een liter
water). Met een spons dept u
de schimmelplekken. U laat
het gewoon opdrogen en de
schimmel verdwijnt. Als na
een dag de schimmel niet
helemaal weg is, kunt u de
behandeling nogmaals her
halen. Na deze behandelin
gen kunt u het plafond en de
wanden eventueel overschil
deren met een speciale antischimmelverf, verkrijgbaar
bij de doe-het-zelf winkels
Succes!
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