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13.0

Praktiske oplysninger

13.1

Opsretningaf inventar
Generelt
Benyt aldrig tapeeller opklebedekro ge,da malingog filt kan beskadiges
og i vrerstefald rives af.
Pasp6 skjulteWS - og el - installationer.
Til alle lampesteder,stikkontakter,armatur,hindklndetsrrer mv. er
forsyningindlagtskjult i veg. Husk at kontrollerebeggesideraf vrggen.
Bemrerkendvidereat,i bruserummet
er plffartvfldrumsmembranbag
fliserne.
Hvis der boresi fliser ved vidrumsmembran,
skalskruehullerf'ldes med
silikone inden montering,dervedvil vfldrumsmembranen
v&re intakt.
Betonvregge:
Til opsretningaf leffereting kan benyffeskrogemed stfilstifter.
Ved ophrengningaf tungereting er det nodvendigtat anvendeplastplugs,
der anbringesi forboredehuller. Til boring i betonkrrevesen
slagboremaskine
medhirdt metalbor.
Gipsvregge:
Til opsrtning af letteting kan benyffesselvskrerende
skruerder skrues
direktei.
Ved ophrengningaf tungereting benyttesspecialplugsog skruer.
Gipsvreggeer medto lag gipsp6 hver side.
Gasbeton:
Til opsrefiringaf lettereting kan benyttesalm. som.
Ved ophrengningaf tungereting er det nsdvendigtat anvendeplastplugs,
der anbringesi forboredehuller. Til boring i gasbetonkan anvendesalm.
boremaskine.
Bemrerk at skaktvreggei lejligheder og i opgangeaf lyd og brandhensynikke mi gennemhulles.
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Brusestang:
Det anbefalesat der benyttesen teleskopstang,
da manellersvil
gennembryde
vidrumsmembranen,
bagfliserne,ved anvendelse
af skruer
Fastgorelsei gulv.:
Der mfi ikke boresi gulve i badevrerelser
grundet
og opholdsstue
gulwarmersrene,samt avrigerurn hvor der er tilvalgt gulwarme.
13.2

Undgfl fugtskader
HUSK AT LUFTE UD!
Hvad er kondens?
Luft kan kun indeholdeen vis mrengdevanddampved en given
temperatur,ogjo koldereluften er,jo mindrevanddampkan den
indeholde.Nir vaffn og fuEig luft afkoles,vil deropsti kondens.Nflr
man eksempelvis6nderp6 et spejl,dannesderkondenspfl dette.Den
ud6ndedevarmeog fugtigeluft kommeri kontaktmed detksligerespejl,
og der danneskondens.
I boligerregistrereskondensnorrnaltp5 vinduer,fordi disseer de koldeste
overfladeri et rum, uansetkonstruktionstypen.
Kondensdannelse
er et faresignal,somfortreller,at indeklimaeter for
fugtigt og dermedusundtfor Deresbolig.
DERFOR SKAL DER LUFTES UD 2-3 GANGE DAGLIGT
Vanddampenskal ud.
Hver familie producererca.15 liter vanddagligti form af vanddamp.
Vanddampenkommerdels fra os selv (transpirationog udindirg), delsfra
brug af kskken og badevrerelse.
Vanddampenskal ud af husetigen hver dag.Derfor skal der luftesud.
Hvordan undgis kondens?
1. Luft ud
Rigeligudluftninger et effektivtmiddel.Det vil normaltvnre
tilstrrekkeligtmed5-10min. udluftningved gennemtrnk2-3gangepr.
dag.
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Korte, men hyppigeudluftningerer mereenergiokonomiske
end lange,
men fi. Ved korte udluftningernflr man ikke at aflr.slevegge og inventar,
men ffir skiftet den fugtige luft ud med tsr luft.
2.Begr,rcnsvanddamp
Et andeteffektivt middel, er at begrrense
tilgangenaf vanddamp.I
kskkenetbsr man lreggelilgpiLgryderne,garebrug af emhrettesamti
videst muligt omfangundgflrindendevarmt vand.I badevrrelsetbsr man
underog efterbadningsorgefor rigelig ventilation.
Man bar ligeledesreducereindendsrstajtarringtil et minimum.I sove-og
bsmevrerelsetbsr mansorgefor luftning af sengetoj.
3. Hold korrekt temperatur
Jo varmereluften er,jo merevanddampkan den indeholde.Af hensyntil
boligensve og vel anbefales
det generelt
, at mani opholdsrumhar
p6
min.
20"
risikoen
for
kondensdannelse
hermed
temperafurer
C, da
mindskes.
Onskerman alligevelhojeretemperaturend de20" C,bar detteskei
forbindelsemed a getlpermanentventilation.
Hvis man ikke lufter ud
Hvis man ikke lufter ud, giver det snartproblemer.Husstsvmiderlever
godt ihaj luftfugtighed,isreri og omkringsengene.
Og detkan
srerdeles
give allergi.Husstsvmiderkan ikke sesmed detblotteaje, menhvert
gramstsv indeholderfleretusindeaf slagsen.
Hoj luftfugtighedkan ogs6medfsreluftvejslidelser,isrerhvis mani
af forskelligslags.
forvejenhar tendenstil overfolsomhed
Men der kan ogsflskeskaderpi selvebygningen.Fsrstbegynderdare,
vinduer og skuffer at bindeog der begynderat kommeskimmelvrekst.
Senerekommer en lidt sur og muggenluft. I sidsteendekan der gfl rid og
svampi trrevrerket.
luftarteri boligen.Bygningsmaterialer,
Endeligkan der vere generende
tekstiler,lim og renglringsmidlerkan afgive sidanneluftarter,der kan
give hovedpine,utilpashedeller allergi.
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Hvad skal der gores
- Brug altid emhretten,nir du laver mad.
- Luft grundigtud i sovev&relsethver morgen.Hver personafgiver en
halv liter vandpfl en nat.
- Sorgfor god udluftningefteret bad,luk dsr til badevrrelseunderog
efterbad
- Sorgfor, at der er gennemtrrk i boligensrum et par gangei dagnet.
Kan luften blive for tsr?
Kun ved ekstremeklimaforhold,men luften kan foles "tar", og mankan
af tsrhedkan skyldesstov,haj
have"tsrre" slimhinder.Fornemmelsen
eller sygdom:En del medicinkan give samme
rumtemperatur
fornemmelse.
Boligerkan blive megettsrre om vinteren,isrerhvis deni denneperiode
ikke er beboet.
eks.grundetferie,er det en
Er lejlighedenikke beboeti vinterperioden,
god ide at skruenedfor vannen(ca. 10")og lukke for friskluftventilerne
i gulve mv.
Udtsffing af boligenkan medfarerevnedannelser
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 indeholderen naturlig mengdeaf restfugt.Idet
vil der derfor kunneopsti
bygningentsrrerop og afgiver fugtoverskuddet,
fine revnedannelser,
specielti hjornermellemveg og loft eller i
De kaldessvindrevnerog er normalei
veggeneshjornesamlinger.
nybyggerier.De er helt uskadeligeog drekkesved denalmindelige
Hvor lrengesvindeter om at udvikle sig afhrengermeget
vedligeholdelse.
af dit bomsnster,mentypisk l-3 Fr.
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13.5

Bornesikringi vinduer
Bsrnesikringerne
er placereti bundaf alle oplukkeligevinduerhvor der
under.
IKKE er terrasse/altan
aktiveresnir vinduet6bnes.
vil
automatisk
Bsmesikringen
Sikringenslflsfra ved at holdeimod p6 selvesikringeq og derefter6bne
vinduet, nfo vinduet lukkesigen,vil sikringenblive aktiveretigen.Det vil
v&re en god ide at lige tjekke ved at flbnevinduet.

13.6

Slidlagpi asfaltbelregninger
Asfaltbelregningener ikke frerdigsomden er nu, detteskyldesat asfalt
udlreggesi to tempi medca.et flr imellem,s6underlagetkan nhat "s&ffe
sig" efter denfsrsteudlegning.
Det endeligeslidlagvil derfor fsrst blive udlagtsamletfor etapeA, B og
C. Der vil blive udsendtnrermereinformationherom.
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