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Ali  ste tudi  v i  med t ist imi ,  k i  se

soočajo s kapi larno vlago in

problemom vlažnih sten ter posledično

tudi  plesni jo?

Potem ste na pravem naslovu,  da vam

razložimo kaj  je kapi larna vlaga,  kako

vpl iva na ž ivl jenje,  mater iale in kako s i

lahko pomagate.

Kapi larna vlaga je vel ik problem pri

vseh starejš ih objekt ih (h idroizolaci je

sploh ni  al i  je dotrajana)  in opažamo,

da tudi  pr i  novejš ih objekt ih kjer  je bi la

neustrezno izvedena hidroizolaci ja .  S

problemom kapilarne vlage se sooča

vse več l judi ,  predvsem t ist i ,  k i  ž iv i jo v

star ih in ne obnovl jenih objekt ih .

Da imamo problem s kapi larno vlago

se kaže na naslednje načine.

Prepoznamo jo po nepri jetnem vonju

po vlagi  ter  zatohlost i ,  pojavi  se

plesen na z idovih,  oplesk na stenah se

začne napihovat i ,  na površini  z idu se

pojavi jo vodotopne sol i ,  k i  razkrajajo

omet,  zato ta začne odpadati ,  v

naslednj i  fazi  pa začne propadati  tudi

nosi lna konstrukci ja ,  kar vpl iva na

slabo stat ičnost objekta.

KAPILARNA
VLAGA

KAJ JE KAPILARNA VLAGA?

STRAN 1

Pri  kapi larni  vlagi  pr ihaja do vleka

vlage iz  zunanjost i  v samo konstrukci jo

stavbe.  Neustrezno izvedena al i

dotrajana hidroizolaci ja je pogost vzrok

vlažnih z idov pr i  vseh starejš ih hišah.

To pr ipel je do pojava kapi larne vlage,

pr i  čemer voda iz  tal  prehaja v stene

stavb in se lahko v ekstremnih pr imerih

povzpne tudi  do 6m visoko.

Dež,  sneg in talna voda nenehno

vlaži jo zgradbe.  Tem nadlogam se

pridruži  še vlaga,  k i  se dviga po

drobnih porah v z idu,  t ista,  k i  nastaja

ob uporabi  »mokrih« prostorov

(kuhinja,  kopalnica)  ter  »potenje«

betonskih delov zgradb zaradi  slabo

izvedene toplotne izolaci je .

Pr i  procesu kapi larnega dviga vlage

porozne stene vpi ja jo vodo iz  tal .

Kapi larna vlaga se dviguje skozi  pore

in kapi lare,  običajne vel ikost i  od 1 do

2/1000 mm. 

Voda pr inaša v stene minerale in

mineralne sol i ,  k i  ostanejo v steni ,  ko

voda izhlapi .  Vlago najmočneje vpi ja jo

opeka,  apnenec,  gips in malta .  Z

izhlapevanjem vode se sol i  prenašajo

na površino stene v območje ometa,

kjer  se v vel ik i  koncentraci j i

kr istal iz i ra jo in odlagajo.  Viš ina

kapilarnega dviga je odvisna od

debel ine stene in kval i tete ometa.

KAKO VEMO, DA TEŽAVE
POVZROČA KAPILARNA VLAGA?
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Vzrokov je več,  med najpogostejš imi

pr i  kapi larni  vlagi  so napake pr i

gradnj i ,  kot so slabo izol i rani  al i  celo

neizol i rani  temelj i ,  poškodovana

hidroizolaci ja ,  nepravi lno izvedena

drenaža,  napake pr i  odvajanju vode od

objekta,  zunanje stene brez ustrezne

al i  zadostne toplotne izolaci je,

zamakanje zaradi  poškodovane strehe,

neustrezno zračenje in odvajanje vlage

iz notranjost i ,  kar med drugim vodi  h

kondenzaci j i  vlage na površini  al i  v

notranjost i  z idov.  Zaradi  naštet ih

napak nastanejo toplotni  mostovi ,  k i  so

najbol j  izrazit i  v  hladnejš ih mesecih in

vpl ivajo tako na toplotno bi lanco

objekta kot na kakovost bivanja v

njem.

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI ZA
ČEZMERNO KAPILARNO VLAGO

TER KONDEZACIJSKO VLAGO

STRAN 2

Odpadanje ometov

Razjedanje betona in malte

Pokanje konstrukci je

Propadanje temeljev

Gnit je lesenih in r javenje železnih

delov konstrukci je

Poškoduje pohištvo,  star ine,  freske.

Kapi larna vlaga,  k i  se pojavl ja v z idovih

je nepri jetna in škodl j iva .  Vlažna

stanovanja so vzrok mnogih bolezni ,

predvsem pl jučnih in revmatičnih .

Kapilarna vlaga  pa povzroča tudi

vel iko mater ialno škodo.  Vlažne  stene

so neprimerno slabši  toplotni  izolator

od suhih,  zato so stroški  za ogrevanje

objektov mnogo večj i .

Seveda pa lahko vlaga  tudi

neposredno poškoduje objekt ,  saj

povzroča:

ŠKODLJIVOST VLAŽNIH ZIDOV
– KAPILARNA VLAGA

"Vlažna stanovanja so vzrok mnogih
bolezni, predvsem pljučnih in

revmatičnih."
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Gradbeni  mater ial ,  k i  je vlažen ima v

primerjavi  s  suhim slabšo nosi lnost ,  v

pr imeru dolgoletne izpostavl jenost i

kapi larni  vlagi  pa lahko resno ogrozi

stat ično trdnost objekta.  Zaradi  vlage

se gradbenim mater ialom poslabšajo

tudi  toplotno izolat ivne lastnost i .

Izolat ivnost je odvisna od zračnih por

v gradbenem mater ialu .  V pr imeru,  da

te pore zapolni  voda,  je mater ial

vel iko bol j  toplotno prevoden in

posledično slabši  toplotni  izolator .

Zaradi  mokrih z idov so stroški

ogrevanja in hlajenja lahko tudi  do

65% večj i  kot pr i  suhem zidu,  saj  je v

kubičnem metru z idu lahko tudi  do

450l vode.

KAKO KAPILARNA VLAGA VPLIVA NA KONSTRUKCIJO 
HIŠE IN GRADBENE MATERIALE?

STRAN 3

KAJ PA ČE JE KAPILARNA VLAGA ŽE V ZIDU?

Stare zgradbe nimajo talnih vodnih izolaci j ,  al i  pa so slabo izvedene.  Če pa

upoštevamo še pretežno slabo vzdrževanje strehe in strešne kr i t ine,  se ne

smemo čudit i  vlažnost i  zgradb.

Najprej  moramo preprečit i  nadal jnje vdore vode v zgradbo (obnova strehe in

drenažno izsuševanje zemlj išča okol i  zgradbe,  hidroizolaci ja) .

Zidove in lesene nosi lne tramove pa izsušimo z z idnimi zračniki  – kondenzator j i .

"V kubičnem metru zidu se lahko 
nabere tudi do 450l vode in lahko
prodre tudi do 6 metrov visoko."
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STRAN 4

KAKO NAJUČINKOVITEJŠE IZSUŠITI VLAŽNE ZIDOVE?

Najučinkovitejše izsuševanje vlažnih

zidov prepojenih s kapi larno vlago je

na naraven način,  z  doživl jenjsko

funkci jo .  

V vlažne zidove izvrtamo iz zunanje

strani  luknje katere morajo bit i

strokovno izvedene (pod določenim

kotom, pravi lni  razmak,  pravi lna

dolžina) .  V izvrtane luknje se vgradi jo

zidni  zračniki  – kondenzator j i .  S

pravi lno razmestitv i jo odprt in in

strokovno vgrajenimi zračniki  bo

zgradba začela »dihat i« in se sušit i .  

V pr imeru,  da so vlažni  kletni  prostor i

se enak postopek sanaci je naredi  v

kletnih prostor ih in se poskrbi  za

ustrezno prezračevanje,  da vlaga,

katera bo izhlapela iz  vlažnih z idov

lahko zapust i la prostor .

Rezultat i  takega načina izsuševanja

so presenetl j iv i ,  kl jub sorazmerno

zelo majhnim stroškom. Funkci ja

izsuševanja je doživl jenjska.  

Več o izsuševanju vlažnih z idov s i

preberite na www.moxture.com.
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Višina relativne vlage v prostoru.

Temperatura v samem prostoru.

Temperatura površine na kateri  se

pojavlja plesen.

Pri  kondenzaci jski  vlagi  se plesen

razvi je kot posledica trajnejše

obremenitve z vlago v samem

prostoru.  Pr i  tem vel ja pravi lo,  da

najprej  izbruhne na najhladnejš ih

mestih,  k i  so običajno posledica

toplotnih mostov.

Na razvoj  plesni  zaradi  prekomerne

kondenzaci jske vlage tako vpl ivajo

tr i je bistveni  dejavniki :

Vsi  t i  t r i je dejavniki  pogojujejo točko

rosišča.  Ta določa,  pr i  kater i

temperatur i  in relat ivni  vlagi ,  bo

prihajalo do pojava kondenza na

površini .

V pr imeru,  da je stavba izpostavl jena

še kapi larni  vlagi  katera še dodatno

vlaži ,  je ž ivl jenje lahko zelo oteženo in

zdravje izpostavl jeno vel ik i  nevarnost i .

KONDENZACIJSKA
VLAGA

STRAN 5

Pri  kondenzaci jski  vlagi  s i  lahko

naj lažje pomagamo z ustreznim

prezračevanje,  rekuperaci jo in z aparat i

kater i  vpi ja jo vlago.

Pr imerna zračna vlaga za zdravo

bivanje v prostoru je med 55% in 65%.  V

primeru,  da je ta vlaga viš ja spodbuja

nastanek bakter i j  in vpl iva na razvoj

alergi j  ter  bolezni .

Ob neustreznem prezračevanju lahko

stanje vel iko poslabšamo. Z

neprepustnimi okni ,  raznimi barvami,

ploščicami ter  oblogami,  k i  j ih  dajemo

na zidove stanje poslabšamo, saj

preprečujemo zračnost sten.
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Kapilarna vlaga  pomeni kapi larni  vlek vode iz  zemlje v temelje in tako naprej  po

zidovih.  Kapi larna vlaga je posledica naravnih pojavov.  

Pr i  kondenzacijski  vlagi  pa govorimo o prostorski  vlagi ,  k i  jo ustvar jamo sami,  s

kuhanjem, tuširanjem, izdihavanjem,… in se nabira v prostoru katerega

neustrezno prezračujemo. Na vse to vpl ivajo še dodatni  dejavniki  kot je vlažno

vreme, dež,  sneg,  vlažni  z idovi  zaradi  kapi larne vlage,  sušenje oblači l  v  prostoru,

neustrezno gret je, . .  

Otrok vlage je plesen,  k i  se lahko nevarno š ir i  po z idovih,  skr i t ih vlažnih in

hladnih kot ih,  ter  po celotnem prostoru.  Spore plesni  so zelo nevarne za zdravje

zato je zelo škodl j ivo bivanje v takšnih prostor ih,  saj  povzročajo huda

bolezenska stanja .

Pr i  KONDENZACIJSKI VLAGI  se plesen razvi je kot posledica trajnejše

obremenitve z vlago v samem prostoru.  

Pr i  tem vel ja pravi lo,  da najprej  izbruhne na najhladnejš ih mest ih,  k i  so običajno

posledica toplotnih mostov.

Na razvoj  plesni  tako vpl ivajo tr i je bistveni  dejavniki :

-  Višina relativne vlage v prostoru.

-  Temperatura v samem prostoru.

-  Temperatura površine na kateri  

se pojavlja plesen.

STRAN 6

KAKŠNA JE RAZLIKA MED 
KAPILARNO IN KONDENZACIJSKO VLAGO?

"Stroški ogrevanja ali hlajenja so
lahko tudi do 65 odstotkov večji

kot pri suhem zidu."
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Plesen,  takšno in drugačno najdemo v skoraj  vsakem stanovanju.  Ker niso vse

plesni  nevarne in je nj ihovo toksičnost običajno mogoče dokazat i  zgol j  z

laborator i jskimi preiskavami,  jo je pr iporočl j ivo vedno odstranit i  (vendar na

previden način) .

Spore plesni  se enostavno in hitro prenašajo.  Pr i lepi jo se na človeka,  ž ival ,

čevl je,  al i  pa v stanovanje pr idejo celo skozi  odprto okno.  Nato se ugnezdi jo v

vlažnem delu stanovanja in se začnejo razmnoževat i .  Najpogosteje je to na

vlažnem lesu,  stenah,  t leh,  kartonu in celo bombažnih izdelkih .  Če začne plesen

posel jevat i  naše domove,  lahko to postane iz jemno nevarno za zdravje.  Pojavi jo

se lahko alergi je,  infekci je,  poškodbe kože,  oži l ja  in števi lne druge bolezni .

Pr i  l judeh se kot posledica izpostavl jenost i  plesni  najpogosteje pojavl ja jo

alergi je in pomeni jo reakci jo na nekaj  ekstremno nevarnega in v skrajnih pr imerih

celo smrtno nevarnega.  Razlog,  zakaj  je plesen tako nevarna,  je ta,  da so njene

spore tako majhne,  da se j ih na glavo bucike lahko nasel i  tudi  do 250.000 in

lahko prodrejo v obrambne mehanizme organizma.  Ko enkrat prodrejo v telo,  se

začnejo kopičit i  v  spodnjem delu pl juč in preko pl juč preidejo v krvni  obtok.  To

lahko prepreči  pl jučem, da bi  prenašala kis ik v krvni  obtok in povzroči

brazgotinjenje pl juč.

STRAN 7

KAJ JE PLESEN IN ZAKAJ SLABO VPLIVA NA ZDRAVJE?

PLESEN
TIHI UBIJALEC V NAŠIH DOMOVIH
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Pazite se toksičnih plesni .  Glede na to,  da 90 odstotkov časa preživ imo v zaprt ih

prostor ih,  moramo zagotovit i ,  da bodo naši  domovi  zdravi .  A na žalost večinoma

niso.  Dolgotrajna izpostavl jenost črni  plesni  tako lahko povzroči  zastrupitev

organizma, saj  plesen sprošča toksine.  Zastrupitev se kaže z glavobol i ,  kašl jem,

vnetjem grla,  težavami s s inusi ,  vročino,  vrtoglavico ter slabost jo in je lahko,  če

je ne odkri jemo in začnemo pravi lno ter hitro zdravit i ,  tudi  smrtno nevarna.

Plesen lahko poškoduje tudi  notranje organe,  oži l je ,  kožo,…

V najhujš ih pr imerih lahko plesen poškoduje notranje organe in povzroči  celo

odpoved organov pr i  l judeh.  Do tega pr ide,  če spore plesni  prodrejo v človeško

telo in začnejo koloniz irat i  določene organe,  se hranit i  z  nj im in medtem

sproščat i  mikotoksin,  k i  je nevaren za l judi .  Mikotoksin je nevaren za vse notranje

organe,  vkl jučno s srcem, pl juči  in reprodukt ivnimi organi .  Učinki  izpostavl jenost i

plesni  na reprodukt ivne organe še niso dobro raziskani ,  vendar pa so raziskave

pokazale,  da so imele ženske,  k i  so bi le dl je časa izpostavl jene črni  plesni ,

težave z zanositv i jo in da so doživele več spontanih splavov.  Izpostavl jenost pa

je nevarna tudi  za plod,  saj  so študi je pr imerov pokazale,  da so nekater i  otroci ,

kater ih matere so bi le med nosečnost jo izpostavl jene plesni ,  t rpel i  zaradi

krvavitev v pl jučih .

STRAN 8

Mikroskopski pogled plesni na vašem zidu.
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BAKTERIJE:  Vlaga je glavno goj išče bakter i j .  Bakter i jske koloni je rastejo na

vlažnih organskih snoveh,  posebej  na ploščicah in deskah.  V pr imeru,  da ne

ustavimo vira,  nam na dolgi  rok prot i  vlagi  ne bo pomagalo nobeno ant i-

bakter i jsko čist i lo in bakter i je se bodo nekontrol i rano razmnoževale.

PRŠICE:  rak rana vsakega.  Nihče ne mara pršič,  vendar žal  so pr isotne v naših

domovih.  Pršice uspevajo v toplem in vlažnem okol ju .  Posebej  na mest ih,  k jer

je vlažnost več kot 60 odstotna.

ŠKODLJIVCI:  k jer  obstaja vel iko vlage,  obstaja tudi  večja ver jetnost za pojav

škodl j ivcev (miši ,  podgane,  ščurki ,… ) .

PLESEN:  najhujš i  sovražnik .  Podatki  kažejo,  da plesen v stanovanju al i  na

delovnem mestu povzroča dihalne bolezni ,  alergi jske reakci je,  izpuščaje,…

TOP 4 razlogi ,  zakaj  moramo ustavit i  vlago v našem prostoru in kaj  povzroča:

STRAN 9

VLAGA IN PLESEN

"Stroški ogrevanja ali hlajenja so
lahko tudi do 65 odstotkov večji kot

pri suhem zidu."

www.moxture.com office@moxture.com
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Plesen lahko raste kjerkol i :  tako na preprogi  kot v ležiščih,  na oblači l ih in hrani ,

papir ju in celo na mest ih,  k i  j ih ne moremo videt i  (stenskimi oblogami,

laminatom, pod stropnimi ploščami,…) .

Najbol jša rešitev je,  da poskušamo preprečit i  nastanek plesni .  Kl juč do

preprečevanja plesni  je pa zelo preprost – NADZOR VLAGE!

Plesen je posledica vlage v prostoru.  Plesen je otrok vlage in se pojavl ja v

vlažnih prostor ih,  k jer  ima idealne pogoje za razvoj  in rast .

Pa s i  poglejmo kater i  so vzroki  za vlago v prostoru in posledično za nastanek

plesni?

Največkrat gre za kombinaci jo nepravi lne gradbene zasnove posameznih

elementov al i  celotne stavbe,  nepravi lnega prezračevanja in ogrevanja ter  tudi

neustreznega režima uporabe prostora.

STRAN 10

Vzroki za vlago v prostoru so lahko zunanji ali notranji.

Pri  zunanj ih je vzrok lahko zamakanje zaradi  počene cevi ,  s labe hidroizolaci je

temeljev kar pr ivede do kapi larnega vleka v stene,  zamakanje iz  strehe al i

žlebov,  zamakanje pr i  oknih al i  zunanj ih vrat ih,  v isoka podtalnica,  poplave…

Izvore zunanje vlage moramo sanirat i  z  gradbeno tehničnimi rešitvami kot so

popravi lo hidroizolaci je,  drenaža,  popravi lo cevi  in izsušitev vlažnih z idov.

Popolnoma drugačna je notranja vlaga,  k i  nastane zaradi  akt ivnost i  normalnega

bivanja (dihanje,  znojenje,  kuhanje,  osebna higiena …)  in akt ivnost i  v stanovanju

(sobne rastl ine,  sušenje per i la na radiator j ih ,  akvar i j  … ) ,  kondenzira pa se na

toplotnih mostovih,  torej  hladnih mest ih na ovoju stavbe.

Pr imerna zračna vlaga za zdravo bivanje v prostoru je med 55% in 65% ,  če je

viš ja spodbuja nastanek bakter i j ,  plesni  in vpl iva na razvoj  bolezni  in alergi j .

"Primerna zračna vlaga za
zdravo bivanje v prostoru je med

40% in 60%."
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STRAN 11

KAKO SI LAHKO POMAGAMO PRI PREKOMERNI VLAŽNOSTI
PROSTORA?

Z ustreznim prezračevanjem: da večkrat na dan vsaj  za 4-5 minut odpremo

okna in vrata ter  s tem prezračimo kompleten bivalni  prostor (pomembno je

predvsem zjutraj  ko je v prostoru vel iko nadihanega zraka,  po kuhanju,

tuširanju in pranju per i la ,… )

Z rekuperaci jo – kval i tetnim prezračevalnim sistemom, kater i  bo poskrbel za

zračenje prostora in kroženje zraka.

Z ustreznimi razvlaževalci ,  solnimi tabletami in pr ipomočki ,  k i  vpi ja jo vlago.

Odvečno vlago v prostoru lahko odstranimo/preprečimo na naslednje načine:

Plesen je zelo del ikatna za odstranjevanje saj  z  neustreznim načinom

odstranjevanja lahko naredimo večjo škodo kot kor ist .  Z neustreznim

odstranjevanjem plesni  njene spore razpršimo po celem stanovanju in lahko

pride v naš organizem skozi  dihalne pot i ,  kar je za zdravje zelo nevarno.

Najpogostejše napake,  ki  j ih delajo l judje pri  spopadanju s plesni jo.

Najpogostejše napake so:  neresno jemanje stopnje nevarnost i  plesni ;  da ne

ukrepajo nič v zvezi  z  njo;  zaupanje v škodl j ive preparate s kater imi še

povečajo nevarnost ;  nerazumevanje vzrokov za nastanek plesni  (neustrezno

prezračevanje,  kapi larna vlaga,  močna kondenzaci jska vlaga, . . . )

"Poskrbite, da bo vaše življenje
kvalitetnejše in bolj zdravo."

KAKO SI LAHKO POMAGAMO PRI ODSTRANJEVANJU PLESNI?

KAKŠNA JE NAJBOLJŠA REŠITEV V BOJU S PLESNIJO?

Najbol jša možna in edina pr iporočl j iva rešitev pr i  boju s plesni jo je kot rečeno

odprava vzrokov.  To pomeni dober ovoj  stavbe (t la ,  zunanje stene,  strop)  brez

toplotnih mostov,  kamor sodi  tudi  ustrezna rekuperaci ja – centralni

prezračevalni  s istem. V pr imeru kapi larne vlage pr iporočamo ustrezno

izsuševanje vlažnih z idov popravi lo hidroizolaci je in uporaba termičnih barv.

Obnove zidnih opleskov se lot imo šele po trajnem znižanju relat ivne zračne

vlage na 40-60% saj  bomo le tako ustrezno za vedno odstrani l i  vzroke plesni .

Strošek sanaci je je bistveno manjši  od nekval i tetnega in nezdravega živl jenja

katerega ste deležni  pr i  vlažnem in plesnivem domu. Poskrbite,  da bo vaše

živl jenje kval i tetnejše in bol j  zdravo.
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STRAN 12

Plesni  so večcel ične gl ive,  k i  so razšir jene povsod okrog nas- v notranjem in

zunanjem okol ju .  Plesni  v notranjem okol ju rastejo pr i  razl ičnih temperaturah in

ravneh relat ivne vlažnost i .  Najniž ja relat ivna vlažnost ,  pr i  kater i  začnejo rast i  koloni je

plesni ,  je 75%.  Povzročajo učinke na zdravje,  prek alergi jskih mehanizmov,  strupenih

učinkov mikotoksinov,  so dražl j ivci  sluzničnih membran in povzročajo okužbe dihal .

Plesni  izdelujejo alergene,  k i  povzročajo bolezni  dihal .  Alergeni  so snovi ,  k i

povzročajo zdravstvene težave pr i  vel ikem števi lu l judi .  Poleg genetske predispozici je

sta za alergi jo in preobčutl j ivost pomembna tudi  čas izpostavl jenost i  in

obremenjenost okol ja z alergenom. Izpostavl jenost plesnim v notranjem (bivalnem in

delovnem) okol ju najpogosteje povzroča bolezni  zgornj ih dihalnih pot i  (npr .  alergi jsko

vnetje očesne veznice,  krvavitev iz  nosu,  alergi jsko vnetje nosne sluznice in s inusov,

kašel j ,  s imptomi podobni  gr ipi  al i  prehladu) ,  alergi jski  atopi jski  dermatit is ,  astmo al i

poslabšanje astme in prebavne težave.  Druge manj  pogoste obl ike bolezni  so

alergi jska bronhopulmonalna aspergi loza,  alergi jski  gl ivni  s inuzit is  in preobčutl j ivostni

pnevmonit is .

Plesnivo notranje okol je je povezano z večjo pojavnost jo bakter i jskih in v irusnih okužb

dihalne pot i  pr i  osebah,  k i  so bi le izpostavl jene vlažnemu plesnivemu okol ju .

Med rast jo plesni  izdelujejo sekundarne presnovke,  tako imenovane lahkohlapne

organske spoj ine.  Le t i  so dobro poznani  dražl j ivci  dihalnih mukoznih membran (

nabrekanje /vnetje dihalnih pot i )  in povzročajo s imptome dihalnih bolezni ,  kot so:

draženje membran očesne veznice,  nosne sluznice,  žrela in glavobol ter  utrujenost .

Imajo tudi  c i totoksičen učinek (okvara DNK) .  Te spoj ine povzročajo t ipični  tako

imenovani  plesniv vonj .

Mikotoksini  so razl ični  sekundarni  presnovki ,  k i  j ih proizvajajo plesni ,  in rastejo na

vel iko hrani l ih ,  k i  j ih uživajo ž ival i  in l judje.  Poleg uživanja mikotoksinov so l judje in

žival i  izpostavl jeni  mikotoksinom tudi  z  vdihavanjem in prek st ika s kožo.  Mikotoksini ,

nekater i  v večj ih,  drugi  v manjš ih odmerkih,  so toksični  za večino notranj ih organov,

kot so pl juča,  reprodukt ivni  organi ,  jetra ledvica in osrednj i  ž ivčni  s istem. Mikotoksini

so naravni  kontaminant i  hrane in j ih ne moremo popolnoma odstranit i  pred uživanjem

hrane.  Trenutne znanstvene ugotovitve kažejo,  da ni  dovol j  verodostojnih dokazov,  da

je zdravje prebivalcev ogroženo zaradi  vdihavanja mikotoksinov v notranjem okol ju .

KAJ SO PLESNI?

PLESEN 
IN 
BOLEZEN
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STRAN 13

V zadnjem času raziskave kažejo,  da se alergi jske bolezni  dihal ,  kater ih vzrok so

plesni  v notranjem okol ju,  razvi je jo tudi  zaradi  genetskih dejavnikov,  vendar

mehanizmi še niso raziskani .  Tako so nekatere osebe bol j  nagnjene k razvoju

alergi jskih bolezni  dihal ,  k i  smo j ih naštel i ,  kot druge.  Pr i  bolnik ih z astmo al i  s

cist ično f ibrozo se lahko razvi je težja obl ika imunsko pogojene bolezni ,  k i  se imenuje

alergi jska bronhopulmonalna aspergi loza.  Obol i  od 0,8-0,25% otrok z astmo in od 7-

10% otrok s c ist ično f ibrozo.  Ranl j iva populaci ja so tudi  otroci .  SZO (Svetovna

zdravstvena organizaci ja)  je oceni la ,  da pr i  otrocih plesni  najpogosteje povzročajo

kašel j ,  alergi jsko vnetje nosne sluznice,  alergi jsko vnetje očesne veznice in astmo.

Otroci ,  k i  ž iv i jo v vlažnem bivalnem okol ju (predvsem vrtci )  (  relat ivna vlažnost nad

75%),  imajo večje tveganje za razvoj  astme ,  in s icer 1 ,5- do 2,2-krat  večje v pr imerjavi

z otroki ,  k i  ž iv i jo v ustreznem bivalnem okol ju .

Kar se t iče opurtunist ičnih okužb z gl ivami,  so samo osebe z najhujšo obl iko imunske

pomanjkl j ivost i  upravičeno zaskrbl jene zaradi  tovrstnih gl ivnih okužb.  To so osebe z

akutno levkemijo,  rakavimi boleznimi ,  k i  dobivajo kemoterapi jo,  al i  posamezniki ,  k i  j im

bodo presadil i  kostni  mozeg.  Osebe z neurejeno sladkorno bolezni jo in okužbo z

virusom HIV,  so prav tako nagnjene k večjemu tveganju,  da zbol i jo zaradi  gl ivnih

okužb.

Al i  se lahko negat ivne posledice zaradi  plesni ,  razvi je jo tudi  pr i  l judeh,  k i  s icer nimajo

na pr imer težave z dihal i?  Kakšne so posledice?

Kot smo že omenil i  se alergi jske bolezni  dihal  najpogosteje pojavi jo pr i  l judeh,  k i  so

genetsko nagnjeni  k alergi jskim boleznim. Poleg genetske predispozici je sta za

alergi jo in preobčutl j ivost pomembna tudi  čas izpostavl jenost i  in obremenjenost

okol ja z alergenom. Tako bo ob večj i  obremenjenost i  z  alergenom, hitreje pr išlo do

alergi jskih obolenj  dihal .

Se pa pr i  ostal i  populaci j i  lahko razvi je jo s imptomi in znaki  zaradi  draženja mukoznih

membran,  k i  j ih  povzročajo lahkohlapne organske spoj ine,  k i  j ih  iz ločajo plesni .  Kot

smo že navedl i ,  povzročajo s imptome dihalnih bolezni ,  kot so draženje membran

očesne veznice,  nosne sluznice žrela in glavobol ter  utrujenost .  Trenutno ni  podatkov

o učinkih teh spoj in pr i  dolgotrajni  izpostavl jenost i .  Pravi loma po odstranitv i  plesni  t i

s imptomi izzveni jo .

KDO JE ZARADI PLESNI NAJBOLJ OGROŽEN?

"Razlog, zakaj je plesen tako nevarna,
je ta, da so njene spore tako majhne,
da se jih na glavo bucike lahko naseli

tudi do 250.000."
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STRAN 14

Kar se t iče mikotoksinov,  le t i  n iso hlapne spoj ine,  so pa topni  v maščobah,  zato se

zlahka absorbirajo skozi  kožo al i  d ihalno pot .  Trenutne znanstvene ugotovitve kažejo,

da ni  dovol j  verodostojnih dokazov,  da je zdravje prebivalcev ogroženo zaradi

vdihavanja mikotoksinov v notranjem okol ju .  So pa mikotoksini  nevarni  pr i  uživanju

plesnive hrane in so strupeni  za večino notranj ih organskih s istemov,  nekater i  celo

rakotvorni ,  v  dovol j  vel ik ih koncentraci jah.

Glede večje ver jetnost i  okužb dihalne pot i  z  v irusi  in bakter i jami ,  če oseba živ i  v

vlažnem, plesnivem okol ju,  je enako tveganje za celotno populaci jo .

KAKO SE PLESEN PRAVILOMA ODSTRANJUJE IN KAKŠNE SO 
NAJBOLJŠE REŠITVE?

spremljanje vzdrževalnih del  in izvajanje rednih pregledov pr isotnost i  plesni ,

ocena prekomerne vlažnost i  in opredel i tev morebitnih puščanj  na stavbi  in njenih

sistemih,

vsakršno puščanje vode al i  probleme s prekomerno vlago je potrebno takoj  javit i

vzdrževalcem,

v pr imeru puščanja al i  razl i t ja  vode je potrebno v intervalu 24 do 48 urah očist i t i  in

posušit i  vlažne gradbene mater iale ter  pohištvo,

vlago v notranj ih prostor ih je pr iporočl j ivo vzdrževat i  med 40 % in 60 %:

prezračevat i  je potrebno stranišča,  garderobe;  naprave za prezračevanje in

kl imatizaci jo stavb je potrebno redno vzdrževat i .

Med najpomembnejše preventivne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje plesni  v

notranjem okol ju sodi jo :

Nemogoče je,  da iz  notranjega okol ja odstranimo vse plesni  in nj ihove spore.  Rast

plesni  v notranjem okol ju lahko obvladujemo z nadzorovanjem relat ivne vlažnost i  ( ta

naj  bi  bi la od 40 % do 60 %) .  Kl jučno je odstranjevanje vodnega vira,  oz .  pogojev

visoke vlažnost i ,  k i  spodbujajo rast  spor .

"Rast plesni v notranjem okolju lahko
obvladujemo z nadzorovanjem

relativne vlažnosti, ta naj bi bila od 
40 % do 60 %."

www.moxture.com office@moxture.com



V kol ikor je povečana vlažnost posledica napak v gradnj i ,  oz .  konstrukci j i  objekta,  je

potrebno napake odpravit i ,  s icer se bo plesen po odstranjevanju ponovno pojavi la

(odprava toplotnih mostov,  napak v toplotni  izolaci j i ,  nadzor relat ivne vlažnost i  in

temperature,  puščanje strehe,  zamakanje ob balkonu,  strešnih oknih,  ipd. ) ,  kasneje pa

izvajat i  ustrezno in zadostno prezračevanje.  Prezračevanje je lahko klasično,  z

odpiranjem oken,  al i  z  namestitv i jo prezračevalne naprave.  V pr imeru poplav

uporabimo grelce za sušenje sten in dodatne vent i lator je .

Po smernicah,  k i  j ih  je izdala EPA (Environmental  Protect ion Agency) ,  je glavni  namen

odstranjevanja plesni  preprečevanje izpostavl jenost i  l judi  in preprečevanje

uničevanja gradbenih elementov in pohištva zaradi  plesni .  Potrebno je ne le uničit i

plesni ,  ampak tudi  počist i t i  vse ostanke.  V večini  pr imerov plesni  ni  mogoče povsem

odstranit i ,  v  zraku namreč še vedno ostane nekaj  spor .  Te spore pa se ne bodo

razmnoževale,  če poskrbimo za pr imerno relat ivno vlažnost in temperaturo v

prostoru.

Gradbene elemente in pohištvo,  k i  so onesnaženi  s  plesnimi ,  odstranimo in j ih

pakiramo v pol iet i lenske vreče.  Odstranitev plesnivega gradbenega mater iala /

pohištva / lesenih delov naj  se izvede pred uničevanjem plesni ,  tako da preprečimo

razsoj  spor .

Nekatere plesnive porozne mater iale,  kot so preproge,  prepojene s plesnimi in

stropne plošče,  je težko očist i t i  in  j ih je treba zavreči .  Plesni  namreč napolni jo prazne

prostore v poroznem mater ialu .  Najprej  je potrebno očist i t i  in  posušit i  plesnivo steno

in jo nato pobarvat i .  Pr i  č iščenju plesnivega območja morajo osebe izvajat i  zaščitne

ukrepe,  da se omej i  izpostavl jenost plesnim. Na splošno se lahko neporozne plesnive

površine očist i  z  milom in vodo.  Pr i  č iščenju plesni  je vedno potrebno nosit i  masko,

pr iporočl j iva je uporaba rokavic,  k i  segajo do komolcev.  Zaželena je uporaba zaščitnih

očal ,  k i  ščit i jo pred sporami plesni  v zraku.  Če je mogoče,  naj  č iščenja / uničevanja

plesni  ne izvajajo osebe,  k i  ob izpostavl jenost i  plesnim dobi jo s imptome

preobčutl j ivost i .  Ob večj i  onesnaženost i  površin v prostoru s plesnimi se čiščenja in

uničevanja plesni  nikol i  ne lotevajmo sami,  temveč naj  delo izvede usposobl jen

strokovnjak.  Med in po odstranjevanju plesni  prostore intenzivno zračimo, občutl j ive

osebe naj  se med čiščenjem in uničevanjem plesni  v prostor ih ne zadržujejo .

STRAN 15

"Med in po odstranjevanju plesni
prostore intenzivno zračimo, občutljive

osebe naj se med čiščenjem in
uničevanjem plesni v prostorih ne

zadržujejo."
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Za uničevanje plesni  se uporabl ja jo tudi  razl ični  biocidi .  Biocidi  so toksični  tako za

človeka,  kot za plesni .  Za uničevanje plesni  poleg drugih preparatov večkrat

uporabimo klorov preparat – bel i lo .  EPA za rut insko odstranjevanje plesni  ne

priporoča uporabe biocidov,  obstaja pa nekaj  indikaci j ,  ko se uporabo vseeno svetuje

(npr .  ob pr isotnost i  bolnikov z imunskimi pomanjkl j ivostmi) .  

Bel i la ni  pr iporočl j ivo uporabl jat i  na poroznih površinah,  saj  mater iale poškoduje.

Bel i la nikol i  ne smemo mešat i  s  č ist i ln imi raztopinami al i  detergenti ,  k i  vsebujejo

amoni jak,  saj  lahko nastanejo toksični  produkt i .  V bivalnem prostoru se sme

uporabl jat i  le biocide,  kater ih raba je v notranjem prostoru dovol jena.  Vedno j ih

uporabl jamo v skladu z navodilom proizvajalca in izkl jučno t iste,  k i  imajo deklar irano

rabo v notranjem prostoru.  Za zunanjo uporabo se uporabl ja jo fungicidi  (kot prah al i

prš i lo) .  Nikol i  fungicida za zunanjo uporabo ne smemo uporabit i  za uničevanje plesni

v notranjem prostoru.

Vir :  https://www.ni jz .s i/sl/plesni

STRAN 16
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Naravna sredstva za odstranjevanje plesni  so:

– Vodikov peroksid (H2O2) (še posebej  če ima dodane delce srebra) .

– Soda (natr i jev bikarbonat) ,  k i  je v isoko bazična in s tem povzroči  odmiranje gl iv .

– Apno srka vase vlago,  č ist i  ter  razkužuje zrak.

-  Kis ( razkužuje in ubi ja bakter i je) .

-  Eter ična ol ja

OLJE ČAJEVCA  

Eter ično ol je čajevca lahko kupimo že v skoraj  vsaki  trgovini  za zdravo prehrano al i

naravno kozmetiko.  Ol je čajevca je eno najbol jš ih naravnih sredstev prot i  plesni .  S icer

ima ol je močan vonj ,  k i  pa v nekaj  dneh izgine.  Lahko ga uporabl jamo na stropih in

stenah,  preprogah in v kopalnici .

Kako ga uporabl jamo: Zmešajte 2 čajni  žl ički  eter ičnega ol ja čajevca z dvema

skodel icama vode,  vse skupaj  zl i j te v posodo za škropl jenje (razprši lec)  in razpršite po

plesnivih površinah.

STRAN 17

KATERA SO NARAVNA SREDSTVA ZA ODSTRANJEVANJE PLESNI?

ČUDEŽNI IN FUNKCIONALNI
NARAVNI RECEPTI ZA
ODSTRANJEVANJE
NADLEŽNE 
PLESNI
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GRENIVKA 

Ekstrakt iz  grenivkinih semen sicer ni  najbol j  poceni ,  je pa zelo učinkovito sredstvo

prot i  plesni ,  poleg tega pa je še brez vonja .  Ne drgnite poškropl jenih površin .

Kako ga uporabl jamo: 

Naredite razprši lo tako,  da zmešate 20 kapl j ic ekstrakta iz  grenivkinih semen z 2

skodel icama vode in poškropite plesnive površine.  Ne drgnite poškropl jenih površin .

STRAN 18

KIS 

Kis  je  eno izmed najcenejš ih naravnih sredstev prot i  plesni ,  poleg tega je uporaben

tudi  za čiščenje skoraj  vseh površin in posode.  Kis uniči  pr ibl ižno 82 % plesni  če ga

čistega poškropite po plesnivih površinah in če vas ne moti  njegov vonj ,  k i  po nekaj

urah izgine.

Če uporabl jate v kopalnici  plast ično zaveso okol i  tuša,  dobro veste,  da se še posebej

na spodnjem robu rada nabere plesen.  To pa ne pomeni ,  da jo morate zamenjat i  al i

vreči  v smeti !  Zmešajte vodo,  2 ži l ici  sode bikarbone in nekaj  kisa  in jo zdrgnite s

nekol iko bol j  grobo cunjo al i  br isačo.  Pust i te delovat i  nekaj  minut in potem izperite z

vodo.
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BELI VINSKI KIS 

lahko uporabl jamo nerazredčen,  še posebej ,

če je plesen že trdovratno zažrta v steno.

Kis se bo v steno vpi jal ,  v  naslednjem

koraku pa mu lahko dodamo eterično olje

sivke  al i  pa eterično olje čajevca ,

citronele ,  geranije ,  k i  prav tako delujejo

razkuževalno.  

Razmerje med kisom in eter ičnim ol jem naj

bo 10 prot i  1 ,  raztopino pa na pr izadeto

mesto nanesemo vsaj  dvakrat .  Kot po

uporabi  fungicidnih sredstev,  tudi  po

uporabi  naravnih razkuži l  suho steno

pobarvamo z ustrezno zidno barvo,  najbol jše

termično barvo.

STRAN 19

LIMONA IN SOL

V pr imeru,  da se plesen pojavi  na blagu,  naredite

pasto iz  l imoninega soka in soli ,  vtr i te na plesniva

mesta in obesite blago al i  oblači lo na sonce.

Ponavl ja j te proces dokler madež ne izgine.
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1 skodelica vode

½ skodelice belega kisa

1 žl ica sode bikarbone

5 kaplj ic eteričnega olja sivke

5 kaplj ic eteričnega olja l imone

Najbol j  naravna,  enostavna in učinkovita

za spopadanje s plesni jo je soda

bikarbona,  naravni  bakter ic id in bel i lo,  k i

ga lahko mešamo z l imoninim sokom,

vodikovim peroksidom in dodatnim

eter ičnim ol jem, da dobimo močno in

naravno razprši lo prot i  plesni .

Recept:

Za pr ipravo mešanice potrebujete

naslednje sestavine,  katere zmešate v

prazno in čisto steklenico za pršenje:

Zmes pr ipravimo tako,  da bikarbono

najprej  raztopimo v vodi ,  nato dodamo

kis in nato eter ična ol ja .

Zmes nato dobro zmešamo, damo v

posodo s katero bomo prši l i  in sredstvo

za ubi janje plesni  je pr ipravl jeno za

uporabo.

STRAN 20

NAREDI SAM/A:

NARAVNO RAZPRŠILO ZA UNIČEVANJE PLESNI S 
SODO BIKARBONO

Opozori lo :  če kombiniramo kis in sodo

bikarbono,  se ta dva elementa spenita

zaradi  kemične reakci je med kisl ino in

bazičnim produktom. Nastala bo pena,  k i

sprošča CO2,  vendar to ni  n ič hudega al i

nevarnega.  Preprosto ga nanesite na

površine na kater ih je plesen in pust i te

delovat i  nekaj  ur .  

Ta zmes bo oddajala pr i jeten vonj

zahval jujoč eter ičnim ol j  katera imajo

tudi  prot imikrobne lastnost i  in

preprečujejo nastanek plesni ,  medtem

ko bikarbonat pomembno bel i .

Ta raztopina mehča plast  plesni  tako,  da

jo je mogoče enostavno odstranit i  s

krpo,  ne da bi  pr i  tem poškodoval i

površino.

Nasvet :  postopek je smiselno ponavl jat i

dokler plesen popolnoma ne izgine.

Upoštevajte tudi  ustrezno prezračevanje

ter ,  da se vlaga ne nabira v prostoru.
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700 ml vode

2 žl ici  sode bikarbone

vedno 2 žl ici  f ine soli

2 žl ici  vodikovega peroksida (30 al i  40 volumnov)

Drugi  recept za učinkovito naravno čist i lo prot i  plesni  vkl jučuje uporabo teh sestavin :

Recept :

Postopek:

Potrebujete razprši ln ik .  Nato v vodi  raztopite sodo in sol  ter  vse skupaj  nal i j te v

steklenico.  Dodajte vodikov peroksid in nežno stresite steklenico.  Čist i lo je

pr ipravl jeno za uporabo.

Opozori lo :  zelo pomembno je,  da mešanico pred uporabo vedno nežno pretresite .
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NAREDI SAM/A:

NARAVNO ČISTILO PROTI PLESNI 
– DETERGENT ZA STENE
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Naj vam bo zdravje na prvem mestu,  naj  bo vaš dom zdrav in poln harmoni je .

Ne spr i jaznite se s s i tuaci jo v kater i  ž iv i te ob vlagi  in plesni ,  saj  vam bo to dolgoročno

prineslo samo bolezen in uničen dom.

Obstajajo rešitve,  obstajajo zdrave pot i  za rešitev teh problemov.

Odločite se za zdravo,  kval i tetno in mirno ž ivl jenje .

Vedno smo vam na vol jo,  da nas kontakt irate in skupaj  lahko najdemo najbol jše,

dolgotrajne in zdrave rešitve za vaše probleme.

Recite vlagi  in plesni  adi jo za vse večne čase.

Žel i te tudi  v i  pomagati  l judem, ki  imajo dot ične težave.  Če je vaš odgovor da potem

nas kontakt ira jte in postanite naš poslovni  partner .  Skupaj  zmoremo več.

Vabl jeni !
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ZDRAVO OKOLJE - 
ZDRAVO ŽIVLJENJE

Kontakt:

office@moxture.com


