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Skimmelsvamp

Fugtteknik
Har der været vandskade, eller har der gennem
en periode, været for meget fugt i en eller flere
bygningskonstruktioner, er der stor risiko for
skimmelvækst, svampeskader eller råd.
Lugten eller helbredsgener ved skimmelsvamp
er ofte det, som fører til opdagelsen af
skimmelsvamp, med mindre man har haft en
vandskade.
Fugt giver grobund for skimmelsvamp
og fjerner man fugten, fjerner man også
grobunden for væksten af svampe.
Ruskol’s fugttekniske afdeling rådgiver f.eks. i
forbindelse med vandskader, fugtskader eller
vækst af skimmel p.g.a. konstruktionsfejl,
udtørring af byggeri eller udtørring efter en
brandslukning.
Fugt i ældre byggeri
Vi foretager undersøgelser for fugt bl.a. i ældre
bygninger, som kan være plaget af problemer
med opstigende og indtrængende grundfugt.
Mange københavnske ejendomme fra
omkring århundredeskiftet er grundmurede
bygninger med murede fundamenter og
kælderydervægge.

Bygningsundersøgelser
Ruskol fugtteknik foretager fugtmålinger
og undersøgelser for at finde årsagen til
problemerne, og for at give rådgivning om,
hvorledes fugten kan fjernes eller begrænses
så der forebygges mod yderligere skader.
På baggrund af undersøgelsen udarbejdes
en let anvendelig rapport med beskrivelse
af den gennemførte undersøgelse, af
undersøgelsesresultater, samt med
anbefalinger til eliminering eller begrænsning
af fugtproblemerne.

Skimmelsvamp i vækst er tegn på en bygning
med fugtproblemer. Ruskol fugtteknik
arbejder efter den ideologi, at hvis der er tegn
på skimmelsvamp er der også et fugtproblem
som skal løses, skimmelsvamp kan ikke gro
uden fugt og vil derfor være en indikator for et
fugtproblem.
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Ved en bygningsundersøgelse hvor
der er mistanke om fugt/skimmelsvamp
kan Ruskol fugtteknik bl.a. udfører
Mycometer®test som angiver
tilstedeværelsen af skimmelsvamp.
En identificering af skimmelsvampen
udføres, såfremt kunden ønsker det eller
såfremt det er nødvendigt for opgaven. Alle
bygningsrelaterede skimmelsvampe afgiver
toksiner eller toksinlignende stoffer og der er
således ikke ufarlige skimmelsvampe.
Renoveringspraksis i Danmark er, at alt
skimmelsvampevækst skal fjernes
uanset art.
Ruskol fugtteknik er uvildige rådgivere med
specialviden om fugt og skimmelsvamp.

Der er mange eksempler på sådanne
bygninger der har fugtproblemer og ved
byfornyelse er det et krav, at der gennemføres
en fugtundersøgelse.
Vores undersøgelser i ældre byggeri udføres
oftest med udgangspunkt i SBI-anvisning 197
- Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger.
En sådan undersøgelse giver med enkle midler
et godt billede af fugtproblemerne i kældre og
stueetager.
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