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Sundhedsrisici – Årsager – Sanering med
Skimmel-Protect

Sundhedsrisici som følge af
skimmelsvamp
Skimmelsvamp indendørs er
ikke kun et visuelt problem.
De udgør en sundhedsrisiko
for beboerne og kan være årsagen til infektioner, allergiske
sygdomme eller endda forgiftning. Derfor er det et problem,
der omgående skal tages alvorligt og man må kortlægge
såvel skadens omfang samt
finde årsagen til skimmelsvampevæksten.
Vækstbetingelser og
årsager til skimmelangreb i
boliger
Den grundlæggende forudsætning for skimmelvækst er
fugt. Det kan stamme fra selve
byggekonstruktionen eller fra
boligens beboere og/eller brugere.
Risikoen for skimmelsvamp
angreb er altid højt når;
- den relative fugtighed på
væggen overstiger 70 %
- der er kondensdannelse på
væggen og/eller
- der er en gennemfugtning
af væggen
Generelt skelner man mellem
følgende brugsrelaterede og
bygningsmæssige årsager til
skimmelangreb i boliger:

• For høj luftfugtighed
• Forkert udluftningsforhold eller manglende/
underdimensionerede
udluftningsmuligheder
• Utilstrækkelig opvarmning
• Dårlig isolering
(kuldebroer)
• Forkert placering af møbler
• Nye vinduer i gamle bygninger
• Fugt i bygningskonstruktionen, f.eks. pga. utilstrækkelig regn beskyttelse af facaden, manglende eller defekte imprægneringer, fugt fra
nye bygningsdele, vandskade, lækage fra tag etc.
Da et utal af mulige faktorer
påvirker væksten af skimmelsvampe i bygninger, er det til
tilrådeligt, at lade eksperter
analysere årsagen til problemet, da det ofte er flere årsager i kombination og det gør
det svært, at vælge de rigtige
løsninger.
Fjernelse af skimmelsvamp
Først skal man sikre, at ventilation og opvarmning er i overensstemmelse med brugen af
lokalet, samt at fugt kan transporteres væk fra lokalet. Desuden kan det være nødvendigt, at forhøje den indvendige
vægtemperatur på ydermure
med en passende bygningsmæssig foranstaltning, som f.
eks. Skimmelsaneringspla-

der eller det invendige isoleringssystem iQ-Therm.
En skade i bygningskonstruktionen, som medfører fugtindtrængning igennem facaden,
skal løses f.eks. med facadebeskyttelse eller med Aida
Kiesol-systemet mod opstigende fugt.
Disse produkter forhandles
alle i Danmark af
INTROFLEX.DK.
MIKRO-sølv tager kampen
op mod skimmelsvamp
Remmers Skimmel-Protect er
resultatet af en løbende forbedringsproces. Baseret på
den nyeste videnskablige viden er det lykkedes, at udvikle
en vægmaling, der har en permanent høj resistens over for
skimmelsvampe – uden at forurene den omgivende luft.
For at opnå dette, er der brugt
århundreder gammel viden
om den stærke virkning af
sølv mod bakterieudvikling.
En vital bestanddel i SkimmelProtect er de mikroniserede
sølvpartikler, der angriber mikroorganismernes metaboliske processer og dermed sikrer, at de dræbes på den malede overflade.
Sølvpartiklernes diameter er
1000 gange mindre end de
fleste svampesporer. Effekten
er vedvarende da sølvpartiklerne er indbundne i bindemiddelmatrixen.
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deres skadelige virkninger er
indiskutable.
Udover den vedvarende antimikrobielle effekt i SkimmelProtect får man også sikkerhed for lufthygiejnen i den
omkringliggende luft.
Dette blev bekræftet i forbindelse med omfattende under-

søgelser af TÜV SÛD i München, som mærkede SkimmelProtect med det prestigefyldte
”TÜV SÜD Signet”, der kendetegner en maling med lav
emission, lavt indhold af skadestoffer og produktionsovervågning.

Skimmelangreb ved kuldebro i
hjørne ved ydervæg

Punktformet kuldebro (defekt i
murværk)

Punktformede og overflade
kuldebroer

Svampesporer som bliver frigivet af frugtlegemet

Typisk svampemycelium med
frugtlegemer

Stachybotrys Chartarum giftig
og allergifremkaldende (Kilde:
Dr. Strohmeyer isa)

Anvendelsesmuligheder og
begrænsninger

På modsatte side gennemgår
vi de 3 hovedkategorier for
fugt i bygninger, som udløser
skimmelangreb samt mulighe-

derne for, at anvende Skimmel-Protect og/eller andre
REMMERS produkter, som
indgår i vort leveringsprogram:

Fordelene ved SkimmelProtect kontra konventionelle anti-skimmel-malinger
Ved renovering af fugt og
skimmelskader anvender man
i dag ofte biocidholdige vægmalinger.
Dette kan på kort sigt afhjælpe
problemet, men er ikke en
langtidsvirkende løsning.
Effekten af fungicider i disse
malinger er tidsbegrænset og

Eksempler:

Man kan imidlertid ikke løse
alle skimmelproblemer med
Skimmel-Protect.

INTRO FLEX.DK

Skimmel-Protect er til saneringen:
Årsag / kategori

Årsag / eksempel
Egnet

Konstant høj
luftfugtighed

• Øget

Kondensvand på
vægge eller loft

• Utilstrækkelig eller

Gennemgående fugt
i bygningskonstruktionen

• Opstigende fugt
• Utilstrækkelig fa-

fugtighedsproduktion
• Forkert brug af
eller utilstrækkelig
ventilation
• Underdimensionerede eller utilstrækkelige
udluftningsmuligheder
• Krav om høj fugtighed i lokalet

dårlig isolering
• Kuldebroer
• Forkert eller utilstrækkelig opvarmning/
udluftning

cadebeskyttelse
mod slagregn
• Taglækager
• Revner og utætheder i murværket

Egnet som midlertidig løsning

Uegnet

I alle lokaler, hvor
høj fugtighed er den
vigtigste årsag til
skimmelsvampeangreb, giver SkimmelProtect en holdbar
og varig beskyttelse. Særligt i opholdsrum, køkken
og baderum. Men
også i produktionslokaler, hvor produktionen kræver en
høj luftfugtighed, er
fugten den typiske
årsag til skimmelsvamp.

De nødvendige foranstaltninger, for at
forhindre kondensvand, kan ikke altid
udføres straks (f.
eks. varmeisolering). Der kan Skimmel-Protect fungere
som en midlertidig
løsning. På lang sigt
anbefales det, at gøre brug af vore andre produkter til sanering f.eks. skimmelsaneringspuds,
skimmelsaneringsplader eller det indvendige isoleringssystem iQ-Therm.
Skimmelproblemer,
som følge af revner
og utætheder i murværket, kan
ikke løses med en
indvendig finish.
I disse tilfælde skal
årsagen til fugtskaden identificeres og
der skal træffes beslutning om de afhjælpende foranstaltninger.
Først derefter er en
behandling med
Skimmel-Protect
mulig og hensigtsmæssig.
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Vær opmærksom på
Før man anvender SkimmelProtect på skimmelramte
områder, er det nødvendigt, at
forberede væggen grundigt til
behandlingen (se også produktdatablad).

Forberedelsen skal ske iht.
Nedenstående trin.
Selv om skimmelangrebet kun
er punktuelt (f.eks. i et hjørne
af rummet) er der risiko for, at
problemet flyttes, hvis blot det
ramte område males med
Skimmel-Protect.

Vi anbefaler derfor, at man
maler væggene i hele lokalet
med Skimmel-Protect eller i
det mindste hele den angrebne væg.

Arbejdsproces efter typen af skimmelangreb
Foranstaltninger
Mild / overfladisk angreb
Forberedelse af
underlaget

Mellem behandling

Slut behandling
(tidligst 12 timer efter
første påføring)

Stærkere angreb af tapet
og eller puds

1. De berørte overflader sprayes med
1. De angrebne tapeter fjernes
Skimmel-Stop og lad det virke iht. vej2. Det angrebne puds fjernes
ledningen.
2. De behandlede overflader vaskes med 3. Årsag til kondensvand udredes
vand
4. Pudselag fornyes eller overvej en
Remmers skimmelsaneringsløsning
Første påføring med Skimmel-Protect
(1 lag ufortyndet)

Slut påføring med Skimmel-Protect
(1 lag ufortyndet)
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Denne tekniske guides informationer er baseret på seneste udvikling og anvendelsesteknik.
Brugen af vores produkter samt deres egenskaber afhænger af mange faktorer og INTRO FLEX kan ikke gøres ansvarlig for eventuel utilfredsstillende
kvalitet eller uhensigtsmæssige egenskaber, der ikke var eller burde være kendt på leveringstidspunktet. Såfremt der opstår tvivl om produkternes egenskaber eller anvendelse, skal INTRO FLEX omgående kontaktes. I øvrigt henvises til vores salgs-, leverings- og betalingsbetingelser
m.m., der gælder for alle leverancer.

