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 زيادة في المياه أكثر من اللزومالرطوبة هي 
 الكريهة.ئحالتعفن والروا: تسبب 

وهذا يتـسبب :
بمشاكل صحية لسكان البيت ) ربو أو حساسية(  ●
بأضرار في المسكن ) تعفن في ورق الجدران والعطب، ●

 وصدأ المعادن(.

 الخطار
الرطوبة  : 8القسيمة رقـم 
Arabeالعربية - 

 تعليمة !
خذ القسيمة ذاتها باللغة الفرنـسية ، لتتعلم المفردات .
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من أين تأتي الرطوبة؟
من المبنى

  مياه المطاربسبب تسرب ●
 القبو أو أساسات البناءمن أرض رطبة ، )بسبب الرطوبة المتصاعدة ●

 (.المحمية بشكل سيئ، أوالرطوبة في أسفل الجدران
 تسربات في السقف ، في المزاريب ، كسر في أنابيب)أشياء طارئة بسبب ●

(تمديدات المياه
بسبب أشغال التجديد والتصليحات●

تكاثفل
:تكاثف  تتجمع على الزجاج. ويتشكل القطرات ماء صغيرةهو عبارة عن 

في المطبخ●
في الحمام●
وفي الغرف الصغيرة حيث يتواجد الكثير من الشخاص●

تجنبوا تجفيف الغسيل في الداخل أو إفتحوا النوافذ بعد هذه العملية ●
 إذا لحظتم وجود بخار على الزجاج أو أن لهبة جهاز تسخين الماء صفراء ، فهذا دليل أّن●

هناك نقص في الهواء البارد
ً  ، بل اتركوا مسافة بين الثنين.حائطاً  رطبال تدعـوا الثاث يلمس ●

 عندما
 تنظفون

 الرض بالماء،
 جففوها

 بممسحة
.جافة

 ساعةعلى القل يجب تهوية الغرف 
.بعد قطع التدفئةفي الصباح، 

ما العمل لتفادي الرطوبة؟
:رطوبة المبنى 

 التي تتسرب منها المياهالثقوبسـّد  ●
 وعدم تكديس الخشب في أرضه القبوتهوية●
 روائح كريهةتهوية  المكان عند ملحظة وجود●
 بواسطة إسفنجة  وماء الجافيلبقع العفونةتنظيف ●

رطوبة التكاثف
أكثر وقت ممكنجب تهوية الحمام والمطبخ ي●
 يجب  فتح النوافذ عند الطبخ، خاصة إذا لم يكن لديكم جهاز●

لسحب الهواء 
يجب تهوية الغرف عند  وجود كثير من الشخاص●
صباحًا فتح نوافذ الغرف حتى لو كان الطقس باردًا، يجب ●

المسؤوليات
مسؤوليات المالك

 السكن لصلحعمل ما يلزم يجب على المالك 
(.، هيكل البناءالسطح، الساسات، الجدران)

تي فيها أعطال تمديدات الماء اليجب على المالك إصلح
 عبر الستعانة بعمال مختصين

 التمديدات  المستهلكةبدل ي أن عليهويجب
. جداً   أوالقديمة

لمستأجر امسؤوليات
تحمل مسؤولية السكن والحفاظ عليه بحالة جيدة يجب على المستأجر

تنبيه
 .المزاريببتنظيف الفريزات وعلى المستأجر أن يهتم 

 رسالة، يجب تنبيه المالك في أسرع ما يمكن بواسطة (أو تسرب مياهرشح )  مشكلةفي حال وجود 
  .  بالبريد المضمون


