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خطرات 
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Farsiفارسی - 

رطوبت یعنی چه ؟
رطوبت یعنی زیادی آب که موجب : کپک زدگی و بد بویی میشود . 

 و مسائل زیر را به وجود میآورد :
مسائل سلمتی برای ساکنین ) آسم ، آلرژی(، ●
 خسارت برای منزل ) کاغذ  دیواری ، پوسیدگی چوب و تخته و زنگ زدگی●

فلزات.

http://www.cire.be/
mailto:cire@cire.irisnet.be


چطور رطوبت ایجاد میشود ؟ 
ز ساختمان

نفوذ آب باران,●
 رطوبت صعودی ) زمین مرطوب ، زیر زمین یا پایه ساختمان بد●

حفاظت شده، رطوبت پائین دیوار(,
 سبب تصادفی )تراوش آب از سقف و یا از ناودان ، بریده شدن●

کانال آب(,
و به دنبال کارهای تعمیر اتی.●

ز تراکم  
قطراتی که روی  شیشه های پنجره جمع میشوند. 

این تراکم در آشپزخانه ، حمام خانه و فضاهای کوچک که اشخاص زیادی در آن جمع میشوند. 

 سعی کنید  زیرپوش ها را در داخل منزل خشک نکنید یا پس از آن آنجا را هوا دهید، ●
  اگر بخار روی شیشه های پنجره باشد و یا اینکه شعله آب گرم کن زرد رنگ شود به●

معنای  آن است که در آن محل هوای تازه کم میباشد، 
 کاناپه و .یا مبل خود را به دیوار مرطوب زیاد نزدیک نکنید بین آنها فاصله بگذارید. ●

 پس از تمیز
 کردن کف اتاق

 آن را بوسیله
 یک لته خشک

کنید.
 حد اقل مدت یک ساعت در صبح ، پس از

بستن شوفاژ، اتاقهای منزل را هوا دهید.

چه کار میتوان کرد ؟ 
در مورد ساختمان 

سوراخ هایی  که آب از آن نفوذ میکند ببندید ، ●
زیر زمین را هوا داده و در آنجا چوب یا هیزم نگهداری نکنید ،●
هنگامی که بوی بد حس میکنید ان محل را هوا دهید ، ●
لکه های کپک را بوسیله ابر و آب ژاول پاک کنید .●

  در مورد تراکم 
 مدت زیادی حمام خانه ئ آشپز خانه را هوا دهید ،●
)هوا کش(, هوت هنگام آشپزی پنجره ها را باز کنید به ویژه در صورت نداشتن ●
 در محلی که افراد زیادی در آن جمع  بودید ، هوای آنجا را تهویه کنید ، ●
 حتی در هوای سرد صبح ها پنجره های اتاق ها را باز کنید ، ●

مسئولیت ها
مسئولیت های مالک

 مالک موظف است اقدامات لزم را جهت تعمیرات منزل انجام دهد ) سقف ساختمان، پایه
ساختمان،  دیوارها ،چهار چوب های درو پنجره(، 

 مالک باید لوله کشی ناقص را )بوسیله لوله کش و شوفا ژیت
حرفه ای(  تعمیر کند. 

مالک باید تجهیزات مستعمل و قدیمی را تعویض کند. 

مسئولیت های مستاجر 
 مستاجر مسئول منزل خود بوده و باید از آن خوب نگهداری

کند.

تـــوجه ! 
 به ما لک اطلع دهد.  نامه سفارشیدر صورت مشکلت هر چه سریع باید بوسیله


