
 Schimmel - Vermeiden und bekämpfen 
lusP

Energiespartipps

Schimmel ist giftig und sollte sich in der 
Wohnung nicht ausbreiten! Die winzigen 
Sporen kommen über die Luft in jedes 
Haus. Ein Problem sind sie aber nur, wenn 
sie sich dort niederlassen und vermehren. 
Das passiert, wenn die Schimmelsporen 
Orte vorfinden, die dauerhaft feucht sind. 
Kühle Wände gehören beispielsweise dazu 
und Silikonfugen an Fenstern und im Bad. 
Die Feuchtigkeit ernährt den Schimmel. 
Besonders wichtig zur Vermeidung von 
Schimmel ist richtiges Lüften. Siehe dazu 
unser Infoblatt Richtig Lüften: Heizkosten 
sparen und Schimmel vermeiden! 

Elektrische Lüfter
In Badezimmern ohne Fenster gibt es 
oft elektrische Lüfter (Ventilatoren). 
Lassen Sie den elektrischen Lüfter 
ca. 15 Minuten nach jedem Duschen 
laufen! Viele dieser Geräte haben 
einen Filter, den man reinigen oder 
auswechseln kann. Schauen Sie nach, 
ob sich Ihr Lüfter öffnen lässt und rei-
nigen Sie den Filter zweimal im Jahr 
mit dem Staubsauger. Wenn er stark 
verschmutzt ist, besorgen Sie sich 
einen neuen im Baumarkt.

Wenn der elektrische Lüfter nicht 
funktioniert, melden Sie dies der 
Hausverwaltung und bitten Sie dar-
um, dass er repariert wird.

Besondere Lüftsituationen
Wir schwitzen, duschen, kochen, etc. All das bringt Feuchtigkeit in 
die Wohnung. Deshalb zusätzlich zum sonstigen Lüften: Feuchtigkeit 
vertreiben wenn besonders viel davon entsteht – Vor dem Schlafen-
gehen und nach dem Aufstehen Fenster weit auf denn atmen und 
schwitzen in der Nacht befeuchten die Luft über viele Stunden! Auch 
nach dem Duschen und Kochen gleich durchlüften > 5 – 10 Minuten 
Fenster weit öffnen (nicht Kippen)!

کپک مواد سمی است و نباید اجازه 
داده شود که درآپارمتان پخش شود. 

اسپورهای کوچک کپک از طریق هوا 
در هر خانه وارد می شوند. درصورتی 

که، اگر آنها جای بگیرند و منترش 
شوند فقط یک مشکل می شوند. اگر 
اسپورهای کپک مناطقی را پیدا کنند 
که به طور دامئی مرطوب هستند این 

اتفاق می افتد. منونه هایی از این موارد 
دیوارهای رسد و اتصاالت سیلیکونی 

پنجره ها ودر حامم ها هستند. رطوبت 
کپک را تغذیه  می دهد. تهویه مناسب 

برای جلوگیری از گسرتش کپک بسیار 
مهم است. نگاهی به صفحه اطالعات 

ما بیندازید هوا دهی درست: رصفه 
جویی در هزینه های بخاری وجلوگیری 

از کپک!

   کپک - جلوگیری و حذف

رشایط های مهم هوا دهی 
همه ما عرق می کنیم، دوش می گیریم، آشپزی میکنیم، و غیره همه 
این چیزها به این معنی است که رطوبت به خانه های ما منتقل می 
شود. بنابراین، عالوه برهوا دهی منظم: هنگامیکه بیش از حد از آن 

رطوبت وجود دارد، رطوبت بایدخارج شود - قبل از رفنت به رختخواب 
و پس ازبیدارشدن، پنجره ها را کامال باز کنید، چون تنفس کردن و عرق 

ساعت شب میشود! همچنین فورا پس از دوش گرفنت یا پخت و پز     
هوا را تهویه کنید> پنجره ها را به طور کامل به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه باز 

کنید (از باال باز نکنید)!

 

هواکش ها ی برقی
هواکش های برقی اغلب در حامم 
های بدون پنجره یافت می شوند 

هواکش های برقی راحدود ۱۵ 
دقیقه پس از دوش گرفنت روشن 

کنید. بسیاری از این دستگاه ها یک 
فیلرت دارند که می توانند متیز و یا 

تبدیل شوند. نگاهی بیندازید که آیا 
هواکش  برقی شام باز میشود و فیلرت 

را دو بار در سال با یک جاروبرقی 
متیز کنید.

اگرهواگش کار منی کند، با مدیریت 
ساختامن                             متاس 

بگیرید و درخواست کنید تا آن را 
تعمیر کند.

(Hausverwaltung)



 
Weitere Tipps

-
denswasser hinunter. Wischen Sie 
dies regelmäßig von Glas und Fugen 
ab. Auch Restwasser in der Duschka-
bine, der Badewanne oder auf Fliesen 
sollte abgewischt werden bevor es in 
die Raumluft verdunstet. Vermeiden 
Sie Ärger mit der Hausverwaltung – 
für Schimmelschäden an Fugen ist 
der/die Mieter/in verantwortlich!

Luft nicht gut bewegen und dabei 
Feuchtigkeit mitnehmen. Stellen Sie 
deshalb möglichst keine Schränke, 
etc. an kalte Außenwände. Wenn 
das unmöglich ist, halten  Sie einen 
Abstand von 10 cm zwischen Möbel-
stück und Außenwand ein.

Schimmel beseitigen
Kleinere Stellen (von bis zu etwa 
einem halben Quadratmeter) 
oberflächlich sitzendem Schimmel 
können oft selbst beseitigt werden. 
Vorsicht! Dafür sind keine speziellen, 
pilzabtötenden chemische Substan-
zen nötig! Solche Produkte töten 
zwar den Schimmel ab, ihre eigenen 
giftigen Ausdünstungen belasten 
aber dauerhaft die Raumluft!

Auch sehr wirksam aber billiger und 
weniger gesundheitsschädlich ist 
Brennspiritus. Diesen bekommen 
Sie in Drogeriemärkten.

Mit einem Schwamm, Fetzen oder 
Pinsel werden die Schimmelstellen 
bis etwa 30 cm über ihren Rand 
hinaus durchtränkt. Nach einem Tag 
wird der Vorgang wiederholt und der 
Schimmel abgerieben. 

Achtung! Obwohl harmloser als 
andere Schimmelöter: Spiritus 
wirkt narkotisierend und ist leicht 
entzündlich! Es müssen unbedingt 
Schutzhandschuhe und eine Schutz-
brille getragen werden (erhältlich im 
Baumarkt). Die Räume sind außerdem 
während der Arbeit und mindestens 
eine stundelang danach durchzulüf-
ten. Beachten Sie die Warnhinweise 
auf den Verpackungen.

توصیه بعدی
اغلب آب جمع شده روی شیشه از 
روی پنجره هایی که شیب بازشده 
پایین میآید. اطمینان حاصل کنید 

که شام به طور مرتب آن را از روی 
شیشه و جایی که جمع شده اند 

پاک کنید. به همین ترتیب، قبل از 
اینکه آب به هوا تبخیر شود باید 

از کابین دوش، وان حامم و کاشی 
پاک شود. ازبه وجود آمدن مشکالت 

در مدیریت ساختامن خوداری 
کنید.- شام به عنوان یک مستاجر در 

تخریب و جمع شدن کپک مسئول 
هستید! 

هوا قادر به گردش در پشت قطعات 
بزرگ مبلامن نیست، و در نتیجه 

رطوبت منی تواند بیرون برود.از قرار 
دادن کمد ها و غیره وسایل در کنار 

دیوارهای خارجی رسد خود داری 
کنید. در صورت امکان،. اگر این کار 
امکان ندارد، فاصله ای به اندازه ۱۰ 
سانتیمرت بین مبلامن و دیوار برای  

تبادله هوا خالی بگذارید.

از بین بردن کپک
شام اغلب می توانید تکه های 

کوچکی (تا حدود نیم مرت مربع) از 
کپک های سطحی را خودتان پاک  
کنید. توجه کنید! برای این منظور 

هیچ مواد شیمیایی قارچ کش خاصی 
مورد نیاز نیست! در حقیقت، این 

نوع از محصوالت کپک را می کشد، 
اما تبخیر سمی خودشان، فشاری بر 

روی هوای اتاق میباشند!
همچنین اسپری متیله بسیار 

موثر،اما ارزان تر و سامل تر میباشد. 
این درفروشگاه های شیمیایی 
(سوپرمارکت های دارویی) در 

دسرتس است.
با استفاده از یک اسفنج، پارچه 

یا قلم مو، مناطق کپک زده را به 
حدود ۲۰ سانتی مرتبیشرت از قسمت 
بیرونی خودشان متیز کنید. در هامن 

روز، این روش تکرار می شود و 
کپک را می توان پاک کرد.

توجه! اگرچه متیله خیلی بی رضرتر 
ازبقیه کشنده های کپک میباشد: 

یک اثر مخدر دارد و به راحتی قابل 
اشتعال است!

دستکش های محافظ و عینک های 
ایمنی باید در متام موارد پوشیده 
     DIY شود (در فروشگاه های
دردسرتس است). اتاق ها باید در 

حال انجام کار ، و حداقل یک ساعت 
پس از تکمیل آن هوا دهی شوند. 

به نکات ایمنی در بسته بندی توجه 
کنید.

 

Schimmelstelle mit 
Spiritus durchtränken

Nach 24 Stunden nochmals 
durchtränken und abwischen

حذف کپک با متیله

متیز کردن دوباره بعد ۲۴ ساعت و از بین 
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So nicht!
Not like this!

So wird‘s hier nichts mit 
einem neuen Schimmelnest!

بنابراین اینجا دیگرالنه جدیدی
از کپک نخواهد بود!
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