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KAKO ODSTRANITI VLAGO IZ POPLAVLJENIH STANOVANJ

Osnovno pravilo: pravilno zračenje! 

 

V normalnih razmerah je po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije potrebno dnevno 3 x po 15 min 

s pomočjo prepiha prezračiti stanovanje. A kaj narediti, ko nismo doma in ko smo žrtev poplave?

 

Ko gre za dokončanje del v zastavljenih rokih

in predvsem za hitro sušenje ometov ali estrihov

izolacija, zaradi velikih stroškov najema sušilnikov oz. velike porabe električne energije, 

takšnega pristopa! 

 

Ob tem lahko omenimo srečo v nesreči tistih, ki so vgrajevali toplotno izolacijo iz rastlinskih vlaken, saj 

takšna izolacija pri 20% dodane vlage

učinkuje pri vsebnosti vlage le do cca. 2%

 

Vsem, ki niso imeli te sreče, po našem mnenju ne preostane drugega, kot: 

1. odstraniti estrihe/ tlake vključno s premočeno mineralno volno,

2. ogrevanje, zračenje, ogrevanje, zračenje, ... najbolje je vgraditi 

prezračevalni sistem, ki se ravna po prisotni zračni vlagi

stanovanje je cca. 500 €, za stan. hišo tudi 

3. za hitro vselitev obstajajo stenske prezračevalne membrane (cca. 

5,8 €/m2), na katere je mo

plošč. Prav tako je priporočljiva izvedba suhih estrihov, k

primerni za gotove parkete, laminate in druge gotove pode

keramiko. 

 

Pozor: Ker so hiše grajene z različnimi materiali, različnih debelin itd... ni 

vsak material primerno uporabiti. Šele izračun gradbene fizike ali izjava 

strokovnjaka ob ogledu, daje zanesljivo informacijo oz. napotek glede 

pravilnega sanacijskega ukrepa - izbire materialov

 

Posledice neprimerne sanacije so v najslabših primerih kožna obolenja in 

bolezni dihal zaradi plesni, zatohlost in vonj po gnilobi  ter pospešeno 

propadanje vgrajenih materialov in s tem razvrednotenje nepremičnine.  

 

Žrtvam zadnje poplave pri nas svetujemo brezplačno!
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AKO ODSTRANITI VLAGO IZ POPLAVLJENIH STANOVANJ? 

 

V normalnih razmerah je po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije potrebno dnevno 3 x po 15 min 

s pomočjo prepiha prezračiti stanovanje. A kaj narediti, ko nismo doma in ko smo žrtev poplave?

o gre za dokončanje del v zastavljenih rokih, se klasično gradbeništvo pogosto poslužuje naprav za pri

tro sušenje ometov ali estrihov. Vendar je v primeru poplav, ko se zmoči tudi toplotna 

izolacija, zaradi velikih stroškov najema sušilnikov oz. velike porabe električne energije, 

Ob tem lahko omenimo srečo v nesreči tistih, ki so vgrajevali toplotno izolacijo iz rastlinskih vlaken, saj 

vlage še vedno učinkuje in se je v stanju tudi posušiti.

e do cca. 2%! 

Vsem, ki niso imeli te sreče, po našem mnenju ne preostane drugega, kot:  

odstraniti estrihe/ tlake vključno s premočeno mineralno volno, 

ogrevanje, zračenje, ogrevanje, zračenje, ... najbolje je vgraditi 

, ki se ravna po prisotni zračni vlagi (strošek za 

€, za stan. hišo tudi že za cca. 1.500 €) 

za hitro vselitev obstajajo stenske prezračevalne membrane (cca. 

€/m2), na katere je možna izvedba novega ometa ali mavčnih 

plošč. Prav tako je priporočljiva izvedba suhih estrihov, ki so 

za gotove parkete, laminate in druge gotove pode tudi za 

Pozor: Ker so hiše grajene z različnimi materiali, različnih debelin itd... ni 

. Šele izračun gradbene fizike ali izjava 

edu, daje zanesljivo informacijo oz. napotek glede 

izbire materialov, čas in način vgradnje. 

Posledice neprimerne sanacije so v najslabših primerih kožna obolenja in 

bolezni dihal zaradi plesni, zatohlost in vonj po gnilobi  ter pospešeno 

n s tem razvrednotenje nepremičnine.   

Žrtvam zadnje poplave pri nas svetujemo brezplačno! 
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V normalnih razmerah je po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije potrebno dnevno 3 x po 15 min 

s pomočjo prepiha prezračiti stanovanje. A kaj narediti, ko nismo doma in ko smo žrtev poplave? 

pogosto poslužuje naprav za prisilno 

. Vendar je v primeru poplav, ko se zmoči tudi toplotna 

izolacija, zaradi velikih stroškov najema sušilnikov oz. velike porabe električne energije, znana nesmotrnost 

Ob tem lahko omenimo srečo v nesreči tistih, ki so vgrajevali toplotno izolacijo iz rastlinskih vlaken, saj 

posušiti. Mineralna volna npr. 
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