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Personal Artikel i FORSK12: Bygninger med
skimmelsvampe skal renoveres

Skimmelsvampe er både sundhedsskadelige og ildelugtende. Derfor skal skimmelsvampe i
bygninger fjernes, og de byggetekniske problemer som har medført skimmelvæksten, skal
udbedres, så skimmelsvampene ikke kommer igen.

Hidtil har der manglet viden om hvad der bør gøres ved skimmelsvampe-problematikken.
Men på baggrund af et nyligt afsluttet stort forskningsprogram om skimmelsvampe kan By
og Byg nu give nogle konkrete råd til professionelle om hvordan man renoverer bygninger
der har skimmelsvampevækst.

Klarlæg årsagerne til skimmelproblemerne
Skal skimmelrenoveringen blive en succes, er det vigtigt at begynde med en grundig
tilstandsundersøgelse af bygningen, hvilket omfatter alle rum samt skjulte konstruktioner.
Hvis man ikke er grundig nok, og blot fjerner skimmelvæksten uden at rette op på de
bygningsmæssige forhold der er årsagen til problemerne (fx et utæt tag), så vil
skimmelsvampene selvsagt hurtigt komme igen.

Våde materialer og konstruktioner må udtørres til et niveau hvor skimmelsvampene ikke
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kan vokse, dvs. under 75 pct. relativ fugtighed i og på materialerne.

Inden selve renoveringen er det også vigtigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger som kan
minimere sundhedsrisikoen for bygningens brugere og de fagfolk som gennemfører
renoveringen.

Undgå spredning af støv og skimmelsporer
Der findes flere forskellige metoder til afrensning af skimmelvækst i bygninger. Valget af
metode afhænger bl.a. af typen af materiale der skal afrenses, og hvilken tilstand det er i: Er
der kun vækst på overfladen, eller går den dybere ned i materialet? I nogle tilfælde kan det
være hensigtsmæssigt at anvende en kombination af forskellige metoder.

Flere af de anbefalede afrensningsmetoder er meget støvende. Derfor må man tage
forholdsregler for at undgå at få spredt støv og svampesporer til resten af bygningen, fx ved
at arbejde med støvskillevægge og sug.

De udførende skal af hensyn til deres egen sikkerhed bl.a. bære støvtæt heldragt og
friskluftudstyr, ud over almindeligt sikkerhedsudstyr.

Metoder til afrensning af skimmelvækst
Dampafrensning med tør damp
Effektiv og miljøvenlig metode som kan anvendes til mange forskellige typer materialer, dog
ikke hvis der er skimmelvækst under overfladen.

Mekanisk afrensning
Fx sandblæsning, slibning, fræsning og afhøvling. Fjerner skimmelvækst et stykke ind i
overfladen af materialet. Støver meget.

Kemisk afrensning
Kan anvendes på mindre områder med en jævn og vaskbar overflade. Ofte i kombination
med andre metoder. De kemiske midler fjerner ikke i sig selv skimmelsvampene; der må
også skrubbes.

Allergi over for skimmelsvampe
I FORSK11 stod der at skimmelsvampe i bygninger kan give allergi. Dette er en sandhed
med modifikationer. Det er kendt at personer der har allergi overfor skimmelsvampe, kan få
anfald når de opholder sig i skimmel-inficerede bygninger. Derimod er det ikke
videnskabeligt bevist at man kan udvikle sygdommen allergi ved at opholde sig i sådanne
bygninger.
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