ЗДРАВО СТАНОВАТИ
Serbisch

Правилно проветравати
4 добра разлога да довољно проветравате:





Одржавање здравља
Довод кисеоника
Одвођење влаге
Уклањање штетних материја

Попречно проветравање
1–5 минута, најмање 3 до 4 пута дневно,
истовременим отварањем прозора/врата на супротним странама.
Нагло проветравање
5–10 минута, 3 до 4 пута дневно,
сви прозори у просторији треба да се отворе широм.
Избегавајте држање прозора отворених на кип
Погрешно је међутим зими држати прозор стално отворен на кип! Држање отворених на кип јако
расхлађује зидове. То погодује стварању бући.

Шта чинити против буђи?
Узроци
Споре буђи су свугде у ваздуху. Ако те споре на некој површини наиђу на влагу и храну која
погодује њиховом ширењу, онда се стварају мрље од буђи и повећава се концетрација спора.
Опасност од стварања буђи постоји на пример на лоше изолованим спољним зидовима ако
постоји истовремено велика влажност ваздуха или ако се намештај држи близу спољних зидова и
ваздух не може да допире до зида. У лоше проветраваним купатилима и хладним прозорским
нишама може такође веома лако настати буђ.
Овако буђ НЕМА шансу
 Правилно проветравање
› С погледом на хигрометар – релативна влажност ваздуха зими не би трeбало да је већа од
60 %.
› Избегавајте држање прозора отворених на кип како се не би стварала буђ код прозора.
› Приликом сушења веша често проветравајте стан.
 Правилно грејање
 Коришћене стамбене просторије довољно грејте (16–20 °C код високе влажности ваздуха)
 Држите стамбене просторије чистима
› Обришите кондензат са прозора и прозорских оквира и посушите их.
› Посушите и прозрачите купатило након туширања/купања.
 Немојте стављати намештај уз спољни зид или оставите најмање 10 cm размака од зида.
 Уклоните грађевинске недостатке (нпр. поправите олуке)
 Водите рачуна о зидним материјалима (не стављајте на зидове тапете или плоче од гипсаног
картона, препоручују се кречни малтер или боје на бази креча)

 Мале мрље буђи (мање од пола m²) могу се отклонити шпиритом (може се добити у маркетима
за грађевински материјал) или етилним алкохолом (70-постотни алкохол из апотеке).
Више информација о буђи:
Информативни листови „Schimmel“ и „Richtig Lüften“:

www.umweltberatung.at/downloads

Упитник за самопроцену ризика стварања буђи у стану:
www.wien.gv.at/wohnen/gesund-wohnen/schimmelpilz

Корисне адресе
MA 50 – Група арбитражне службе
пон, сре: 8–13 сати, чет: 15.30–17.30 сати
1190 Wien, Muthgasse 62, блок E,
1. спрат, топ 1 1.42
(01) 4000 74498
www.wien.gv.at/wohnen/schlichtungsstelle
www.mietenrechner.wien.at
www.betriebskostenrechner.wien.at
Телефон за помоћ станарима
Брзи и бесплатни одговори
на сва стамбеноправна питања
пон–пет: 8–17 сати
4000-25900 или 4000-8000
www.wohnservice-wien.at
www.mieterhilfe.at
Аустријско удружење станара
(потребно је чланство)
пон–чет: 8.30–17 сати, пет: 8.30–14 сати
Централа: 1010 Wien, Reichsratstraße 15
(01) 40 185
www.mietervereinigung.at
Бесплатно прво саветовање (могуће на другим
језицима) у неким удаљеним местима обично могућа
једном седмично

Аустријски савез станара и
власника станова
(потребно је чланство)
пон–чет: 9–17 сати, пет: 9–12 сати
(потребно је телефонски заказати термин)
(01) 512 53 60 или (01) 512 19 13
www.mieterbund.at
Аустријско удружење за заштиту станара
(потребно је чланство)
(потребно је телефонски заказати термин)
(01) 523 23 15
www.mieterschutzverband.at

Удружење за информисање потрошача
пон–пет: 9–18 сати
Инфоцентар, 1060 Wien, Mariahilfer Straße 81
(01) 588 770 (лично саветовање само након
заказивања термина)
www.konsument.at

Назовите нас, радо ћемо Вас посаветовати!
DIE UMWELTBERATUNG (01) 803 32 32
service@umweltberatung.at www.umweltberatung.at
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