
Schimmel voorkomen en
verwijderen

 

In deze folder leest u hoe schimmels ontstaan,

hoe u ze kunt voorkomen en hoe u schimmels

kunt verwijderen.

 



Hoe ontstaan schimmels?
Schimmels kunnen ontstaan in ruimtes waar vocht blijft hangen. Bijvoorbeeld op de muren en plafonds van de badkamer,
maar ook in de hoeken van de woonkamer en het plafond in de slaapkamer. (vaak de koudste plekken)
 
Hoe kun u schimmels voorkomen?
Schimmels voorkomt u door goed te ventileren. Maar realiseer u, dat met ventileren de lucht alleen van A naar B gaat en niet
via alle hoeken van de kamer. Zorg er daarom voor dat hoeken, met name bij buitenmuren, vrij zijn van meubilair. Of zorg
voor een vrije ruimte tussen de muur en meubilair zodat de lucht er langs kan. Stilstaande vochtige lucht is een
voedingsbodem voor schimmels.
Op een hygrometer kunt u zien hoe vochtig de lucht is en of extra ventileren noodzakelijk is. Hygrometers zijn te koop bij
diverse winkels.
Zet de kamerthermostaat niet te laag. Bij 21 graden Celsius is vocht goed op te nemen en ook weg te ventileren. Een graadje
lager betekent ook dat er minder vocht opgenomen kan worden in de verwarmde lucht.
Ventileer extra op piekmomenten zoals koken, douchen en als er veel mensen in uw woning zijn of na het slapen. Wanneer er
een mechanische ventilatie aanwezig is, zet deze dan op de hoogste stand. Hang natte was niet binnen om te drogen. Zorg
voor constante aanvoer van frisse lucht via open raampjes en of roosters.
 
Hoe kunt u schimmels verwijderen?
De meest effectieve manier: met chloor-bleek, de gele fles uit de supermarkt. Deze brengt u onverdund aan, op de
schimmelplek met een kwast of een doek. Sprayen met een plantenspuit kan ook. Houd tijdens de behandeling altijd goed
rekening met voldoende ventilatie en trek oude kleren aan. Behandel de plek altijd riant. Dus niet alleen waar de schimmel
zichtbaar is. U moet de behandelde plek goed laten intrekken. Nadat het droog is eventueel nog een 2e of 3e keer herhalen.
Hiermee doodt u de schimmels definitief. 
Een mildere, maar minder effectieve manier is behandelen met sodawater. Los de soda op in heet water en breng dit met een
kwast of doek aan op de schimmelplek. De plek riant insmeren. Daarna goed nawassen met groene zeep en schoon water. 
 
Voorkomen is altijd beter dan behandelen
Zorg dus altijd voor voldoende ventilatie. Ook op plekken waar dit slecht mogelijk is. Alleen ventilatieroosters open zetten is
niet genoeg. Zet ook regelmatig ramen open. Maak voldoende ruimte zodat er luchtstroming mogelijk is. Trek de wand en
vloer van de badkamer na het douchen droog met een wisser en laat de ventilatie nog een tijd nadraaien. Douche niet met
een open deur. Dit verspreidt het vocht door de hele woning. Zet de ventilatie hoger of een raam open tijdens het koken of
koffie en thee zetten en bij alles wat damp afgeeft. Houd de deur van keuken en kamer indien aanwezig gesloten om
verspreiding te voorkomen.
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