Hoe voorkom ik schimmel
woonkamer

Zorg altijd voor frisse lucht in uw woning.
Laat roosters daarom altijd open. Ventileren haalt
frisse lucht naar binnen en vochtige lucht + vuile stoffen weg.

Wat
kunt
doen u
?

Als het in uw huis kouder wordt dan 15° C, kan vocht neerslaan. Door de
hele woning te verwarmen en goed te ventileren en te luchten, kan het
vocht de woning verlaten. Zet de kamerthermostaat overdag op 20-21°C
en ‘s nachts op minimaal 15°C.
Zet meubels minimaal 5 centimeter van de wand.
Heeft u mechanische ventilatie?
Zet dan tijdens het koken uw afzuiginstallatie op de hoogste stand. Laat
deze stand in ieder geval 15 minuten aan staan na het koken.

keuken

Roosters volledig open en klepraam half open.
Kook met het deksel op de pan.

badkamer

Heeft u mechanische ventilatie?
Zet dan tijdens het douchen uw afzuiginstallatie op de hoogste stand.
Laat deze stand minimaal een half uur aan staan na het douchen.
Tijdens en na het douchen de deur dicht houden.
Na het douchen de wand- en vloertegels droog maken. U kunt voor de
wanden een raamtrekker gebruiken en voor de vloer een dweil.

slaapkamer

Tijdens het slapen extra ventileren:
roosters volledig open en/of klepraam half open.
‘s Ochtends bij het opstaan ramen en deuren 10 minuten tegen elkaar
open zetten.

algemeen

Droog de was als dit kan buiten.
Doe 2x per dag de ramen en deuren tegen elkaar open.
Heeft u schimmel in uw woning? Haal eerst met een droge doek de
meeste schimmel weg. Voor het schoonmaken kunt u gebruik maken van
chloor of soda opgelost in warm water. U kunt ook een schimmelverwijderaar/schimmelspray gebruiken.

V wel ventileren

X niet ventileren

Vochtige lucht verwarmen kost meer energie. Door te ventileren is de
lucht minder vochtig en bespaart u dus geld.
Altijd in de buurt!

