FAKTA OM MUGG
Tre av ti norske boliger har fuktskader
viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.
Fukt og muggproblemer henger tett sammen.

HVORFOR FÅR JEG MUGG?

• Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og
forekommer ofte i så små mengder at det ikke er farlig.
• Sopper er avhengig av fukt for å utvikle seg. Områder med
høy fuktighet er derfor spesielt utsatt.
• Typiske årsaker er fuktproblemer, kondens, lekkasjer og
vannskader.
• Kombinasjonen av kalde flater og fukt er ofte utløsende.

SLIK UNNGÅR DU MUGGSOPP

• Har kontroll på fukten og utbedrer eventuelle fuktproblemer unngår
du både muggsopp og andre typer sopp i boligen.
• Ventilasjon: Sørg for at det er god nok ventilasjon i alle rom samt
regelmessig utlufting.
• Kondens: Er det synlig kondens?
• Reduser fuktighet ved å:
• Unngå å tørke klær inne.
• Bruk lokk når du koker vann og kjøkkenvifte ved matlaging.
• Kaldt soverom kan føre til kondens hvis varm luft trenger inn og
kondenserer på de kalde overflatene. Muggsopp i ytterhjørner og bak
seng er vanlig av pga. dette.
• Kontroller regelmessig for å oppdage eventuelle problemer tidlig. Husk
både loft og kjeller da dette er steder som er spesielt utsatt for fukt- og
kondensproblemer.
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SLIK FJERNER DU MUGGSOPP
Vask bort soppen med:
• vanlig vaskemiddel
• kraftvask eller
• klorinblanding 1/10 klor, 9/10 vann

Merk at du bør søke profesjonell hjelp
dersom det er mye mugg i boligen. Er det
bare litt kan du fint ordne det selv.

Følg med på utviklingen. Dersom
muggsoppen kommer tilbake
anbefales videre tiltak.
Kontakt gjerne
fagperson.

For mer informasjon: hussoppen.no

Test på et lite område først,
bruk hanser og luft godt.
La vaskemiddelet virke i
ca. 20 minutter.

Bruk rent vann og vask/
skyll bort vaskemiddel.
Dette for å unngå
skade på vegg, takk
og møbler.

