Wła ciwa wentylacja

W godzinach porannych powinno si wietrz przez ok. 10 min – za pomoc otwartego
okna. Zu yte i obci one wilgoci powietrze jest w ten sposób wymienione na wie e.
Taki wariant wentylacji powinien by powtórzony kilka razy dziennie.
Przy czym okno powinno by otwarte zim na ok. 6 min, jesieni i wiosn na ok. 10
min..

Wa ne informacje dotycz ce wentylacji w obiektach z
drewnianymi oknami lub drzwiami.

Tu jeszcze mała wskazówka:
• Temperatura w pomieszczeniu nie powinna nigdy by mniejsza ni 15°C
• W przypadku prowadzenia prac budowlanych i wyko czeniowych zim –
jednocze nie ogrzewa i wietrzy pomieszczenia.

Je li maj Pa stwo jakie pytania prosimy zgłasza je do wykonawcy okien

producenta okien lub drzwi
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Poprzez wentylacj uzyskujecie Pa stwo zdrowy klimat w
pomieszczeniu i chronicie si przed szkodami wywołanymi
wilgoci .
Posiadaj c drewniane okna lub drzwi, nale y zwróci szczególn uwag na wła ciw
wentylacj pomieszcze . Zwłaszcza podczas prac budowlanych (wyko czeniowych)
prowadzonych w okresie zimowym nale y jednocze nie wietrzy i ogrzewa
pomieszczenie. Wilgo budowlana musi by odprowadzona na zewn trz pomieszczenia –
niebezpiecze stwo uszkodze lub przebarwie powłoki zwi zanych z p cznieniem
drewna.. Nale y niezwłocznie wietrzy , gdy powstaj skropliny pary wodnej na
wewn trznych stronach okien.
Powłoki lakiernicze maj za zadanie przepuszcza par wodn z wn trza na zewn trz –
przy zbyt długim okresie podwy szonej wilgotno ci mo e doj do p kni powłoki
(p cznienie drewna) lub przebarwie spowodowanych wewn trznymi składnikami
drewna (np. ółte plamy, szczególnie widoczne na białych powłokach)
Jednak ródłem wilgoci jest równie codzienne zamieszkiwanie. Szczególnie widoczne w
postaci pary wodnej skroplonej na powierzchni szyb w łazience czy kuchni. Jedna 4osobowa rodzina jest w stanie „wyprodukowa ” ok. 15 litrów wilgoci dziennie.
Szczególnie dzisiaj, kiedy nowe materiały budowlane coraz bardziej izoluj , uszczelniaj
i zmniejszaj koszty ogrzewania. Zaleta z ryzykiem. Na skutek zwi kszonej wilgotno ci
wewn trz pomieszcze dochodzi do kondensacji pary wodnej na elementach
drewnianych a to z kolei mo e doprowadzi do uszkodze powłoki (np. spowodowanych
rozwojem grzybów wewn trz drewna). Z powodu złej lub niewła ciwie funkcjonuj cej
wentylacji pogarsza si równie klimat w Pa stwa mieszkaniu.
Skuteczna wentylacja powinna by :
• mo liwie cz sta
• mo liwie krótka
• mo liwie intensywna

Głównym celem wentylacji jest odprowadzenie powstałej wilgoci. Jednak aby odpowiednio j
przeprowadzi , nale y wiedzie , ile produkuje si dziennie tej wilgoci. Poni ej przedstawiono
ile mo e jej powsta w codziennym u ytkowaniu.

ródła wilgoci

Łazienka
K piel w wannie ok. 1,2 l na k piel
Prysznic ok. 1,6 l
ródła wilgoci

Kuchnia
Mycie naczy 0,15 do 0,25 l
Zmywarka do naczy 0,22 do 0,4 l
Gotowanie 0,45 do 1 l na godzin

ródła wilgoci

Sypialnia
Ok 1 l na osob w ci gu nocy
ródła wilgoci

Pokój mieszkalny
Człowiek 0,05 do 0,2 l na godzin
Du e donice z ro linami 0,02 do 0,03 l na godzin

