
A z egyik legjobb szárítási 
módszer a szellőztetés, va-
lamint a folyamatos fűtés. 

Ha hordozható fűtőtesttel rendelke-
zünk, hőforrásunkat állítsuk közvet-
lenül az átnedvesedett fal mellé. Az 
erősen nedves fal teljes kiszáradása 
még így is hosszú időt vesz igény-
be. Amennyiben huzamosabb ideig 
elhanyagoljuk a nedves helyiségek 
párátlanítását, a falakon (az egész-
ségre rendkívül ártalmas) penészvi-
rág, salétromfolt vagy akár dohszag 
alakulhat ki, emellett a falazásnál 
használt habarcs is tönkremehet, ez-
által veszélyeztetve az épület statikai 
tulajdonságait. 

A beázások, nedvesedések amel-
lett, hogy gátolják a lakhatást és 
rontják az épületszerkezetek állagát, 

komoly energiaveszteséget is okoz-
hatnak. Egy nedves fal miatt a fűtési 
költség 10–30 százalékkal is maga-
sabb lehet. 

A nedvesedő lakásokban különös 
gondot fordítsunk a bútorok megóvá-
sára is. Egyetlen bútort se toljunk 
közvetlenül a falhoz. A képeket se 

tegyük szorosan a falra. Hagyjuk, 
hogy a hátukat átjárja a levegő. Pél-
dául a képkeret sarkaira ragasszunk 
kisebb parafadarabokat. Jó szolgála-
tot tesz az is, ha a nyirkosabb szobák-
ba, több helyre is sóval telt edényeket 
helyezünk. A só elszívja a nedvessé-
get, és jelentősen csökkenti az esetle-
ges dohos szagot is. A módszer azon-
ban csak akkor lesz eredményes, ha 

a teljesen átnedvesedett sót gyakran 
cseréljük. A sót megszáríthatjuk, 
majd ugyanerre a célra ismét felhasz-
nálhatjuk. Ha a szekrényekben nem 
tartunk élelmiszert, a nedvesség el-
kerülésére a porcelán- vagy üvegedé-
nyekbe tehetünk klórmeszet. A mész 
magába szív minden nedvességet. 
Erős szaga miatt azonban a lakószo-
bákban sose alkalmazzuk!
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Szomszédok
– Végre szebb környezetben fogunk élni 
– mondja az egyik szomszédasszony 
a másiknak.
– Mi pedig nyugodtabb környezetben...
– Maguk is elköltöznek?
– ... (poén a rejtvényben)
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Tavalyi nyaralás
– Mondd édesem, tudod még, 
hogy hívják azt a szállodát, ahol 
tavaly nyaraltunk?
– Várjál Erzsi, rögtön megnézem.
– A fürdőszobában?
– Igen, mert... 
(poén a rejtvényben)
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A lakásnedvesség eltávolítása

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Az orvosnál – Hát ezt akartam én is mondani.  Vizsgán – Nem tudom.

• A korszerűtlen szige-
telésű lakásokban, il-
letve a régebben épült 
ingatlanoknál gyakran 
előfordul az állandó, 
visszatérő jelleggel je-
lentkező nedves, vizes, 
salétromos, penészes, 
dohos falak problémá-
ja, ami csakis hatékony 
falszárítási módszerek-
kel szüntethető meg.

Ha elhanyagoljuk a nedves 
falakat, penészedés vagy 
salétromosodás lesz a vége
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