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13.0 Praktiske oplysninger

13.1 Opsretning af inventar

Generelt
Benyt aldrig tape eller opklebede kro ge, da maling og filt kan beskadiges
og i vrerste fald rives af.

Pas p6 skjulte WS - og el - installationer.

Til alle lampesteder, stikkontakter, armatur, hindklndetsrrer mv. er
forsyning indlagt skjult i veg. Husk at kontrollere begge sider af vrggen.

Bemrerk endvidere at, i bruserummet er plffartvfldrumsmembranbag
fliserne.
Hvis der bores i fliser ved vidrumsmembran, skal skruehuller f'ldes med
silikone inden montering, derved vil vfldrumsmembranen v&re intakt.

Betonvregge:
Til opsretning af leffere ting kan benyffes kroge med stfilstifter.
Ved ophrengning af tungere ting er det nodvendigt at anvende plastplugs,
der anbringes i forborede huller. Til boring i beton krreves en
slagboremaskine med hirdt metalbor.

Gipsvregge:
Til opsrtning af lette ting kan benyffes selvskrerende skruer der skrues
direkte i.
Ved ophrengning af tungere ting benyttes specialplugs og skruer.
Gipsvregge er med to lag gips p6 hver side.

Gasbeton:
Til opsrefiring af lettere ting kan benyttes alm. som.
Ved ophrengning af tungere ting er det nsdvendigt at anvende plastplugs,
der anbringes i forborede huller. Til boring i gasbeton kan anvendes alm.
boremaskine.

Bemrerk at skaktvregge i lejligheder og i opgange af lyd og brand-
hensyn ikke mi gennemhulles.
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Brusestang:
Det anbefales at der benyttes en teleskopstang, da man ellers vil
gennembryde vidrumsmembranen, bag fliserne, ved anvendelse af skruer

Fastgorelse i gulv.:
Der mfi ikke bores i gulve i badevrerelser og opholdsstue grundet
gulwarmersrene, samt avrige rurn hvor der er tilvalgt gulwarme.

13.2 Undgfl fugtskader

HUSK AT LUFTE UD!
Hvad er kondens?
Luft kan kun indeholde en vis mrengde vanddamp ved en given
temperatur, og jo koldere luften er, jo mindre vanddamp kan den
indeholde. Nir vaffn og fuEig luft afkoles, vil der opsti kondens. Nflr
man eksempelvis 6nder p6 et spejl, dannes der kondens pfl dette. Den
ud6ndede varme og fugtige luft kommer i kontakt med det ksligere spejl,
og der dannes kondens.

I boliger registreres kondens norrnalt p5 vinduer, fordi disse er de koldeste
overflader i et rum, uanset konstruktionstypen.

Kondensdannelse er et faresignal, som fortreller, at indeklimaet er for
fugtigt og dermed usundt for Deres bolig.

DERFOR SKAL DER LUFTES UD 2-3 GANGE DAGLIGT
Vanddampen skal ud.
Hver familie producerer ca. 15 liter vand dagligt i form af vanddamp.
Vanddampen kommer dels fra os selv (transpiration og udindirg), dels fra
brug af kskken og badevrerelse.

Vanddampen skal ud af huset igen hver dag. Derfor skal der luftes ud.

Hvordan undgis kondens?
1. Luft ud
Rigelig udluftning er et effektivt middel. Det vil normaltvnre
tilstrrekkeligt med 5-10 min. udluftning ved gennemtrnk2-3 gange pr.
dag.
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Korte, men hyppige udluftninger er mere energiokonomiske end lange,
men fi. Ved korte udluftninger nflr man ikke at aflr.sle vegge og inventar,
men ffir skiftet den fugtige luft ud med tsr luft.

2.Begr,rcns vanddamp
Et andet effektivt middel, er at begrrense tilgangen af vanddamp. I
kskkenetbsr man lregge lilgpiLgryderne, gare brug af emhrette samt i
videst muligt omfang undgfl rindende varmt vand. I badevrrelset bsr man
under og efter badning sorge for rigelig ventilation.

Man bar ligeledes reducere indendsrs tajtarring til et minimum. I sove- og
bsmevrerelset bsr man sorge for luftning af sengetoj.

3. Hold korrekt temperatur
Jo varmere luften er, jo mere vanddamp kan den indeholde. Af hensyn til
boligens ve og vel anbefales det generelt , at man i opholdsrum har
temperafurer p6 min. 20" C, da risikoen for kondensdannelse hermed
mindskes.
Onsker man alligevel hojere temperatur end de20" C,bar dette ske i
forbindelse med a getl permanent ventilation.

Hvis man ikke lufter ud
Hvis man ikke lufter ud, giver det snart problemer. Husstsvmider lever
srerdeles godt ihaj luftfugtighed, isrer i og omkring sengene. Og det kan
give allergi. Husstsvmider kan ikke ses med det blotte aje, men hvert
gram stsv indeholder flere tusinde af slagsen.

Hoj luftfugtighed kan ogs6 medfsre luftvejslidelser, isrer hvis man i
forvejen har tendens til overfolsomhed af forskellig slags.

Men der kan ogsfl ske skader pi selve bygningen. Fsrst begynder dare,
vinduer og skuffer at binde og der begynder at komme skimmelvrekst.
Senere kommer en lidt sur og muggen luft. I sidste ende kan der gfl rid og
svamp i trrevrerket.

Endelig kan der vere generende luftarter i boligen. Bygningsmaterialer,
tekstiler, lim og renglringsmidler kan afgive sidanne luftarter, der kan
give hovedpine, utilpashed eller allergi.
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Hvad skal der gores
- Brug altid emhretten, nir du laver mad.
- Luft grundigt ud i sovev&relset hver morgen. Hver person afgiver en
halv liter vand pfl en nat.
- Sorg for god udluftning efter et bad, luk dsr til badevrrelse under og
efter bad
- Sorg for, at der er gennemtrrk i boligens rum et par gange i dagnet.

Kan luften blive for tsr?
Kun ved ekstreme klimaforhold, men luften kan foles "tar" , og man kan
have "tsrre" slimhinder. Fornemmelsen af tsrhed kan skyldes stov,haj
rumtemperatur eller sygdom: En del medicin kan give samme
fornemmelse.

Boliger kan blive meget tsrre om vinteren, isrer hvis den i denne periode
ikke er beboet.
Er lejligheden ikke beboet i vinterperioden, eks. grundet ferie, er det en
god ide at skrue ned for vannen (ca. 10") og lukke for friskluftventilerne

Udtsffing af boligen kan me dfare revnedannelser i gulve mv.

13.3 Knaster i trrevrerk

Pi alt malet trrevrerk kan det forekomme at knaster kan ses igennem
malingen, dette kan ikke undgis og er ikke en fejl. Men hvis der trcnger
harpiks ud gennem malingen, kan deffe forsigtigt fiernes med sprit,
malingen kan herefter blive en smule mat

13.4 Revner mellem loft og vreg

Enhver nyopfortbolig indeholder en naturlig mengde af restfugt. Idet
bygningentsrrer op og afgiver fugtoverskuddet, vil der derfor kunne opsti
fine revnedannelser, specielt i hjorner mellem veg og loft eller i
veggenes hjornesamlinger. De kaldes svindrevner og er normale i
nybyggerier. De er helt uskadelige og drekkes ved den almindelige
vedligeholdelse. Hvor lrenge svindet er om at udvikle sig afhrenger meget
af dit bomsnster, men typisk l-3 Fr.
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13.5 Bornesikring i vinduer

Bsrnesikringerne er placeret i bund af alle oplukkelige vinduer hvor der
IKKE er terrasse/altan under.
Bsmesikringen vil automatisk aktiveres nir vinduet 6bnes.

Sikringen slfls fra ved at holde imod p6 selve sikringeq og derefter 6bne
vinduet , nfo vinduet lukkes igen, vil sikringen blive aktiveret igen. Det vil
v&re en god ide at lige tjekke ved at flbne vinduet.

13.6 Slidlag pi asfaltbelregninger

Asfaltbelregningen er ikke frerdig som den er nu, dette skyldes at asfalt
udlregges i to tempi med ca. et flr imellem, s6 underlaget kan nhat "s&ffe

sig" efter den fsrste udlegning.
Det endelige slidlag vil derfor fsrst blive udlagt samlet for etape A, B og
C. Der vil blive udsendt nrermere information herom.
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