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SOLUȚII DE COMBATERE A IGRASIEI LA INTERIOR
Una dintre principalele motive de apariție a mucegaiului în sezonul rece este igrasia. Ca în multe alte domenii,
prevenția e la fel de importantă ca tratarea problemei apărute ulterior.
În această informare nu vom prezenta doar soluții de tratare a suprafețelor afectate de mucegaiuri, ci și câteva
măsuri de prevenție.
Igrasia iar ulterior mucegaiul, apare datorită „neînțelegerii” dintre:
- temperatura mediului
- umezeala aerului
- temperatura la suprafață.
Pentru a păstra umiditatea sub control și pereții fără igrasie vă
recomandăm:

Mucegaiul pe pereții interiori

- evitarea încălzirii parțiale a locuinței; e important să se încălzească toate
încăperile;
- așezarea mobilei astfel încât pereții exteriori să se poată încălzi;
- în cazul în care aveți punți termice (pereți foarte reci datorită greșelilor de
execuție în construcții) vă recomandăm montarea unui sistem de
termoizolație la exterior;
- dacă aveți pete de umezeală, căutați sursa și eliminați cauza: conducte
fisurate în pereți, umiditate ascendentă din lipsă de hidroizolație a fundației,
sau infiltrații de apă pluvială etc.

Pierderea căldurii la colțul încăperii

- aerisirea corespunzătoare a încăperilor chiar și în sezonul rece, de minim
2-3 ori pe zi (cca. 2-4 minute cu geamurile larg deschise), pentru înlocuirea
aerului viciat cu umiditate crescută cu aer proaspăt, având umiditate
scăzută.
În cazul în care pereții sunt afectați de mucegai, Caparol vă propune
următoarea soluție de tratare a acestor suprafețe și de eliminare permanentă
a mucegaiului din locuința dumneavoastră:

Aerisirea corectă a încăperilor

1. Curățarea suprafeței:
Pereții afectați de mucegai trebuie curățați, mucegaiul trebuie
îndepărtat pe cale mecanică, prin periere sau frecare umedă. Astfel,
sunt distruse coloniile de mucegai aflate la suprafața peretelui.
Nu curățați uscat aceste suprafețe deoarece sporii de mucegai se
împrăștie în aer, inhalarea lor fiind nesănătoasă pentru
dumneavoastră. În plus, sporii pot infesta pereții sănătoși din
apropiere.

Nr. 2 / 28.03.2017

2. Tratarea suprafețelor cu o soluție fungicidă:
În afara elementelor vizibile, mucegaiul are rădăcini, fixate în
profunzimea peretelui. După uscarea peretelui curățat, este
obligatorie tratarea lui cu soluția fungicidă Capatox.
Aplicată corect, substanța activă din Capatox nu afectează
sănătatea, fiind folosită și în industria alimentară, în domeniul
cosmetic, farmaceutic etc.
Capatox se aplică pe perete doar cu pensula sau bidineaua, până
la saturație, penetrând suprafața și eliminând orice urmă de
mucegai, alge, mușchi, licheni etc. După aplicarea produsului
Capatox, NU se mai spală peretele (chiar dacă rămân pete).

3. Vopsirea suprafeței:
Tratamentul nu este însă complet și trebuie continuat prin
aplicarea vopselei anti-mucegai în zonele care au fost afectate
- și nu numai - precum și în încăperile predispuse la formarea
mucegaiului: băi, bucătării, spălătorii, pivnițe și alte spații cu
umiditate ridicată.
Vopselele speciale anti-mucegai conțin substanțe active ce
creează un film de protecție împotriva reapariției infestării:
neutralizează sporii care ajung pe suprafața peretelui și nu
permit dezvoltarea unei noi colonii de mucegai. În cele ce
urmează, vă propunem 2 vopsele anti-mucegai de la Caparol:

Fungitex-W - vopsea latex specială, având în compoziție substanțe
fungicide, fiind astfel recomandată în special pentru vopsitorii în spații
industriale umede cum sunt fabricile de bere, abatoarele, fabricile de
produse lactate, spitalele, spațiile cu destinație sanitară, dar și în locuințe.
Fungitex-W este foarte rezistentă la solicitări (clasa 1 de lavabilitate)
find destinată suprafețelor ce necesită periodic curățare sau tratare cu
dezinfectanți pe bază de apă. Datorită acestei proprietăți, Fungitex-W
corespunde cerințelor regulamentului privind igiena alimentară.

este o vopsea specială pentru interior, de o înaltă
calitate, destinată încăperilor cu umiditate crescută a aerului cum sunt
băile, bucătăriile, spălătoriile, încăperile de la subsol etc.
FungiStop-W se aplică atât ca măsură de prevenire a apariției
mucegaiului cât și ca renovare ulterioară eliminării infestării. Se poate
nuanța în culori deschise în sistemul de colorare computerizat
ColorExpress.

FungiStop-W

