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Det er stadig fyringssæson, og skimmelsvamp  

elsker fugt og varme. Her er nogle gode råd til at 

undgå, at fugten hober sig op i din bolig.

            UNDGÅ  
SKIMMELSVAMP

LÆS MERE PÅ BOLIUS.DK
Læs: Tre produkter der fjerner skimmelsvamp

Se filmen: bolius.dk/skimmel-film

Udsugningskanalerne i din bolig skal holdes 

rene. Er de beskidte, kan der ikke komme så 

meget luft ind, som der er behov for. Gør det til 

en vane at støvsuge dem med jævne mellem-

rum, og vask dem af et par gange om året.

          TIP

9 
trin til at 
undgå 



Luft ud i boligen og sørg for 

gennemtræk tre gange dagligt 

og i mindst 5-10 min. hver 

gang. Det har ingen indfly-

delse på varmeregningen, 

fordi vægge, gulve, møbler, 

lofter osv. ikke når at blive 

kølet ned.

Hold samme temperatur i alle 

rum. Det er ikke en god ide 

med et koldere soveværelse, 

fordi den varme luft fra 

tilstødende rum, trænger ind 

og kondenserer på de kolde 

overflader.

Hvis du har kolde ydervægge, 

eksempelvis grundet mang-

lende isolering, bør der være 

5-10 cm luft bag ved alle 

møbler, som står op ad disse 

ydervægge

Undlad at tørre tøj indenfor, 

fordi det afgiver fugt til inde-

luften. Tør tøjet udenfor eller i 

en tørretumbler.

Tør kondens på ruderne af, 

hvis ikke det kan luftes ud! 

Kolde vinduesrammer kan 

danne grobund for skimmel, 

da de fugtige overflader, of-

test i bunden af vinduet giver 

skimmelsporene grobund.

Vær særligt opmærksom på 

skimmelsvamp i badeværelser. 

Hvis der ikke bliver udluftet 

nok, kan du risikere skim-

melsvamp i de bløde fuger i 

overgangen mellem gulv og 

væg eller på vægge og lofter.

Brug altid emhætte ved mad-

lavning og lad den stå tændt 

5-10 minutter efter endt mad-

lavning og altid låg på gryden, 

når der koges vand.

Opbevar brænde udenfor, da 

brænde kan indeholde meget 

fugt.

Gør rent og støvsug minimum 

grundigt 1 gang om ugen. 

Hvis skimmelsvampens sporer 

hele tiden fjernes, opstår der 

ikke nye skimmelsvampeko-

lonier. Indret dit hjem, så det 

er nemt at gøre rent, og sørg 

for at få gjort rent.
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