NEKOLIK RAD
pro návrat do obytných prostor, které byly postiženy záplavami

Když voda opadla
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
B.

odstraňte veškerénánosy a usazeniny bláta a nečistot.

Nábytek, pokud jej nelze Vystěhovat do suchých prcstor, odstavte od Zdí a podIoŽte, aby mohl vysychat
i zespodU, Jedná-li se o nábytek vyrobený z dřevotřísky, je třeba počítats jeho znehodnocenírn,
odstraňte podlahové krytiny, které bráníodpařoVání Vody (PVc apod.), a VeŠkerékoberce (po
dŮkladném Vyč'štěnía usušení,ieize Ve většinépřípadů znovu použít).
odstraňte materiály, které obsahují žiViny pro rŮst plísní(malby, tapety aid,).
Demontujte dřevěné obložení,popř. dřevěné podlahy (pokud nelze zajistit kvalitní odvětráVání a
vysychání),
Zajistěte dŮkladné provětráVání promočených částístaveb do otevřeného prostoru (pokud nepouŽijete
Vysoušeče).
Kuchyňské nádobí, nářadíapod. omyjte Vodou s roztokem desinfekčních přísad (savo aj,).
PrŮběžně kontrolujte, Zda nedochází k rozvoji povrchových plísnínebo dřevokazných hub (viz Článek S
chemií proti plísním),

co s omítkami?

Na základě zkušeností, které jsme získali při rŮzných záp|avách, se nám jeví nejvhodBějŠÍ následující postup:
1, Kdy omítky neodstraňovat
a. Na panelových a betonových Stěnách
b. V dobře podizolovaných novostavbách, pokud je omítka nová apod. (Doporučení: intenzivně
Vysoušejte, popř. Za dobrého počasíVětrejte a sledujte, Zda dochází k Vysoušení.)

2.

3.
4.

Kdy raději oklepáVat
a. Jedná-li se o starší,nepodizoIované domy, kde se projevuje prokazatelně kapilární Vzlínavost
Vody (Vlhkost stoupne nad místo, kde byla hladina Vody).
b. Tam, kde byl objekt zatopen kontaíninovanou Vodou
c. Tam, kde zatopení trvalo několik dnŮ a zdlVo je silně nasáklé (ZbaVíme-li zdivo omítky,
urych líme proces vysychání),
d. Tam, kde byly problémy s Vlhkostí a salinitou již před povodní.
Jak Vysoko oklepáVat
a. Ideální: 1,5 násobku šířky zdiva nad čáru zatopení (při tloušťce zdiva 30 cm osekáváme 45 cm
nad místo, kam doséhla Voda),
b. Min, 40-70 cm (pokud není stanoveno Výpočtem (a) jinak).
Nejen oklepáVat
a, Při oklepání omítky je třeba Vyškrábat Starou maltu mezi cihlami do hloubky 2-3 cm. Zbavte
Vlhké zdiVo co neJdůSledné]i Veškeréstaíéomítky.
b. odstraňte sádru ze všech míst, kde se nachází (elektroinstalace atd.)
c, okopanou, kontaminovanou omítku co nejdříVe Vyvezte Z místností, ale iz blízkosti Vašeho

d.

domU.
Došlo-1' k vysušení zdiva, aplikujte raději sanačníomítku než omítku klaslckou a dodržte

technologický postup stanoVený Výrobcem

POUŽÍVání -VYSOUŠeČŮ"a .rpozornění na nejčastějšíchyby
Přirozené vysoušení, tj. Vysoušení, při kterém je využito přirozené proudění vzduchu otevřenými okenními
nebo dveřními otvory. Je třeba mít Však na mysJi, že v době po zápIavách obsahuje i Vnější Vzduch Velké

procento Vlhkosti. Tím je přirozené odpařování Vlhkosti, oproti normálním podmínkám, výrazně sníženo,
Pro Urychlení cirku|ace VZduchu mohou být používány rŮzné venti|átory,

Zásady pro používáníabsorpčních(kondenzačních)vysoušečů
K Zajíštěníoptimálního využitívysoušečŮ je třeba dodržovat následující zésady (jejich nedodržení snjžUje
účinnostpřístrojŮ a v konečném dŮsledku se obrací proti obětem záplav):

1,

Před VysouŠenímje třeba odstranit Všechny nečistoty zpŮsobené povodní. Ze zdiva odstranit malbu.
Stěny omýt Vodou. Je-li nutné osekat omítky, Započíts Vysoušením až po jejich osekénía odstranění Z
místnosti.
Zvolit vhodný VysouŠeČnebo Vhodné množství VysoušečŮ pro místnosi, Ve které mají být použ,ty.
KaŽdý vysouŠeČmá jinou kapacitu. Při poddimenzování kapacity dochází ke kondenzaci Vlhkosti na
stěnách a oknech, při předimenzování ke Zbytečné spotřebě elekirjckého proudu,
Zabránit přístupu Vzduchu z jiných místností nebo z venku. ]e třeba utěsnit Všechny otvory Ve
vysouŠenémístnosti tak, aby bylo maximáIně zabréněno přístupu přirozeně vlhkého vzduchu do
místnosti (po záplavách je Vlhkost Vnějšíhovzduchu obzvlášť vysoká).
Teplotu vzduchu ve vysouŠenémístnosti udržovat mezj 2o-3o"c (čímVyššíteplota, tím rychleji docháZí
k odpařování Vlhkosti ze zdiva),
Nevětrat| Do místnosti vcházet jen ze účelemvylití vody z nádobky vysoušeče(obvykle stačíjednou za

2,
3.
4,
5.

12 hod in).
VysouŠeČve vysouŠenémpíostoru musí běžet nepřetržitě 24 hodin denněl Jejich Vypínáním (přes den
Větrat, v noci VysouŠet) je negativně narušen proces vysoušení a V konečném Výsledku nedojde k
žédnéúspoře elektrické energie
7, Je-li dŮm podsklepen, je třeba zajistit nejdříVe Vysoušenísklepních prostor. snížíse tím Vzlinání Vody
do Vyššíchpater.
B. VysouŠeČenechat nepřetrŽitě pracovat V jednom prostoru min;málně 3-4 dny, Pak je možnéje přemístit
do jiné místnosti. Po navzlínání vody k povrchu zdiva je třeba proces znovu opakovat. VysouŠeníje
pozvolný a d louhodobý proces,
9, DoporuČujeme provádět prŮběŽné měření Vlhkosti zdiva kvalitními měřicími přístroji, Dobře zaškolený
pracovník by měl dokázat Určit dobu, kdy je třeba Vysoušení pomocí přístro;Ů ukonČit.
10, organizace, ktefá VysouŠeČezapŮjčuje, musí provádět opakovanou inst.uktáž a kontrolu jejich
vyuŽÍvénÍ.NenÍ-li tato Zásada dodržována, dochézíV mnoha případecb ke špatnému používánípřístro;ů,
a tak k navyšování nákladů,

6,

I

Nejčastějšíchyby při používáníabsorpčních(kondenzačních)vysoušečů

1.

2.
3,
4,

NevyváŽenost výkonu přísiroje, výšky promočenízdiva a objemu místnosti (Viz bod 2 předcházejlcího
odstavce). Je-li mÍStnost vysoká a výška promočeníZdiva malá (např, 1o cm), je lépe ZVolit raděj, jiný
typ vysoušení.
NedostateČná utěsněnost místnosti. Netěsná okna, dveře bez prahŮ, otevřené kominoVé průduchy
apod. jsou cestou pro cirkulaci Vzduchu a tak ke sníženíúčinnostipřístrojŮ,
Kombinace větrání a,,vysoušení" (den, noc). Jedná se o nejčastějšíchybu, Vzduch, přes noc zbavený
Vlhkosti a tak připravený k absorbování v|hka ze zdi, je ráno Vyvětrá| Vlhkým Vzduchem z Vnějšího

prostředÍ,
KOmbinace s horkovzdušným - píynovým vysoušečem. Vedlejšímproduktem spalování plynu je pára,
Je-li ke zvýŠeníteplotyVysoušené místnostj použíVán plynový horkovzdušný vysoušeč, dochází ke
sníženíefektu na vysoušení zdiva.

zásady pro použíVáníhorkovzdušných vysoušečů
Jak působíhorkovzdušné a sálavé vysoušeč€?

ohřátím Vzduchu (zdiva) napomáhají k urychlení odpařovéní Vlhkosti ze zdí, 1zde je třeba dodržovat určjtá
praVidla:

1,

2,
3,
4.
5.

HorkovzduŠnéVysoušečeje vhodné využívat mimo jiné zvláště tam, kde nelze Užítkondenzační
vysoušeče.
a, prostory, které nelze uzaVřít (chodby atd.)
b. příliš Velké místnosti
c. místnosti, kde bylo méně než 20 cm Vody apod.
Horkovzdušný vysoušeč nenechéVat sálat na zed'z menšíVzdál€nosti než 70 cm.
Míří-li proud hoíkéhovzduchu přímo na zed; je nutné vysoušeč přibljžně po pŮl hodině posouvat dáí.
Je nutné zajistit Větrání do Volného prostoru mimo budovu.
Není Vhodné použíVatV jedné místnosti horkovzdušné vysoušeče s otevřeným plamenem a vysoušeče
kondenzační. Při spalovénídochází ke Vzniku Vodních par a jejich hromadění V uzavřeném prostoru.

Na co si dát pozor při používáníhorkovzdušných vysoušečů

1,

2.
3.

Zabránit, aby VZdUch z vysoušené místnosti neproudil dál do domu, Je třeba zabezpečit Větrání do
Volného prostorU,
Pozor na rychlé sníženíVlhkosti, které mŮže Za určitých okolnosti Vést k narušení statiky|
Je třeba dáVat pozor na místa, kde je Vedena elektroinstalace nebo Vodoinstalace (ZVláště je,li Vedena V

plastovém potrubí),
Závěrem upozorňujeme, že žádný ,,vysoušeč'není Všemocný prostředek, který nám V několika dnech upraví
Vlhkost zdiva na pŮVodní hodnoty. ]ejich spráVným použitím mŮže dojít pouze k urychlení procesu vysychání
promočenéhoZdiva, Je třeba mít na mysli, že se Vždy jedná o dlouhodobý proces.

více informací na:
http:/ /WwW.adra.czl mimoradne-udalosti

