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Bevezető
Téged és a családodat katasztrófa súlyto . A házadat elöntö e a víz és
megsérült. Nagy valószínűséggel sok dolgot elveszíte él. Időbe fog telni,
amíg visszatér a normális életed. Ebben a helyzetben szeretnénk ezzel a
könyvecskével támogatni és hasznos információkkal ellátni.
Sok tennivaló van, hogy rendbehozd a házat és újra bíztonságos és
egészséges lakhatási körülményeid legyenek. Ezen dolgok közül sokat az
áradás után a lehető leghamarabb meg kell tenni, mások kicsit hosszabb időt
fognak igényelni.
Ez a könyvecske a legfontosabb helyreállítási munkálatokhoz nyújt
információkat. Megmagyarázza hogyan pumpáld ki a vizet az alagsorból,
hogy takarítsd és fertőtlenítsd a házat, kiszárítási módokat ír le, valamint a
penész eltávolításában és távoltartásában nyújt segítséget. Végül pedig
néhány javítási munkálatra vonatkozó előírást fogsz találni.
Amennyiben nem vagy bíztos abban, hogy hogyan cselekedj kérd egy
mesterember vagy építkezési mérnök tanácsát és segítségét.
Egy utolsó megyjegyzés! Vigyázz az egészségedre és a bíztonságodra!
Használj védő felszerelést és csak olyan dolgokra vállalkozz, amibe bíztos
vagy hogy meg tudod tenni.
Kívánunk sok sikert a felújításban és reméljük, hogy családoddal együ
hamarosan egy felújíto házba költözhe ek vissza.
A Caritas csapata.
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Az alagsor kiürítése
Ha elöntö e a víz az alagsort ne siess,
hogy kipumpáld. Mert! A házon kívüli
talajvíz erősen nyomja az alagsori fal
külső felét. De az alagsorban bent levő víz
megtartja a falat.
Ha túl gyorsan üríted ki az alagsort a
külső nyomás nagyobb lesz, mint a belső,
ez betörhe a falat és összeomolhat,
komoly kárt okozva.
Hogy ezt elkerüld a víz kipumpálásakor az
a l a g s o r b ó l , kö v e s d a kö v e t ke ző
lépéseket:
1. Miután a föld felszínén már nincs víz
elkezdheted kipumpálni a vizet az
alagsorból. Bent ne használj
benzinmotoros pumpát vagy
generátort, mert a benzin hajtómű
halálos szénmonoxid kipufogó gázt
bocsájt ki.
2. Pumpáld ki a vizet 70 – 100 cm‐re. Jelöld meg a vízszintet és várj egy
éjszakát.
3. Következő nap ellenőrízd a vízszintet. Ha a vízszint emelkede , akkor még
mindig túl korai, hogy kiürítsd az alagsort. Várj egy éjszakát aztán ismét
pumpáld ki a vizet 70 – 100 cm‐re. Ellenőrízd a szintet a következő nap.
4. Mikor már nem emelkedik a vízszint, pumpáld ki újabb 70 – 100 cm‐rel
lejjebb a vizet és várj egy éjszakát. Ismételd a 3‐4 ‐ös lépéseket amíg az
egész víz ki nem pumpálódik az alagsorból.
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Takarítás és fertőtlenítés
A takarítás során kiirthatod a
baktériumokat, vírusokat és
penészt. A leginkább elfogado
biztonságos és hatékony
fertőtlenítő anyag a háztartási
fehérítő formájában forgalmazo
hipoklór. Az idő egy fontos tényező
a takarításban. A patogénikus
mikroorganizmusok nem fognak a
levegőben terjedni, mindaddig
amíg a fertőzö területek vizesen
maradnak. Mihelyt megszáradtak ezek a felületek a mikroorganizmusok a
levegő mozgásával porszemek által terjedhetnek. Ezért fontos, hogy minden
fertőzö területen minél hamarabb hipoklórt használj.
Hipoklór oldatok
használata a ház
fertőtlenítéséhez az
árvíz által szennyeze
felületeken
120 ml háztartási fehérítő

1 l víz

Hipoklór oldat készítéséhez adjunk 120 ml háztartási fehérítőt 1 l vízhez. A
fertőtlenítést követően rögtön szárítsunk ki minden felületet, hogy
megelőzzük a rothadást és a bomlást. Döntsd el mit fogsz eldobni és azokat
távolítsd el ártalmatlanítás céljából. A fehérítővel való takarításkor általában
megmenthetőek a dolgok. A töltö bútorokat, párnákat, matracokat el kell
dobni. Külső/belső szőnyegezés, szőnyegek megmenthetőek. Minden
dologból, amit megtartassz alaposan moss ki minden látható szennyeződést.
Mosd le falakat a legmagasabb áradási szint fele 15 cm‐rel. Hagyd a fehérítő
oldatot legkevesebb 15 percet minden felületen, elegendő időt adva a
szennyeződések megsemmisítésére.
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A ház kiszárítása
Árvíz után több száz liter víz rekedhet az épület szerkezete közé, olyan
nega v hatásokat idézve elő, mint:
 az épület további romlása
a javítási munkák akadályozása
egészségügyi problémákat okozó
nedvesség a szobákban
 penész és egyéb gombák



Megszüntetni ezt a nedvességet egy
hosszantartó (több honapos) folyamat.
Első lépések:
 Távolítsd el az összes bentrekedt vizet az épületből (a rejte helyekről,
alagsorból, stb.)
 Távolíts el minden átázo dolgot, ami nem helyrehozható (szőnyegek,
sérült bútorok, stb.)
 Távolíts el mindent, ami megakadályozza az épület kiszáradását
‐Padló burkolatokat, mint például szőnyegek, linóleum, csempe, lambéria
Alacsony áteresztő képességű falburkolatot, műanyag tapétát, csempét
Hasznos lehet eltávolítani legalább a fal
egyik oldaláról a vakolatot, néhány
c e n m é t e r r e l a v í z s z i n t fe l e .
Különösen megfontolandó a vakolat
eltávolítása, ha a fal fa elemeket is
tartalmaz, ami rothadhat, ha nem
szárítódik ki megfelelően.
Ideális feltételek az épület
kiszáradásához:
Száraz, meleg és keringő levegő
Hagyd, hogy a levegő szabadon átjárja az egész épületet.
Különösen ﬁgyelj az ablak nélküli szobákra, mint a fürdőszoba
vagy kamra.
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Kiszárítási módok
 Ha kint meleg és száraz a levegő (főleg
nyáron) nyisd ki az összes ajtót és ablakot
és tartsd nyitva, hogy a lehető legtöbb
friss meleg levegőt engedd be.
 Télen a kin hideg levegő nagyon kevés
nedvességet
tartalmaz. Fűtsd ki
a szobát legkevesebb 20 ‐22 °C fokra és ismételten
szellőztess kinyitva az összes lehetséges ablakot 2‐
3 percre. Így a szoba hőmérséklete változatlan
marad és a száraz levegő ki fogja szárítani az
épületet.
 ∙Páramentesítők (kondenz szárítók):
 Ezek technikai eszközök, melyek csökken k a
levegő nedvesség tartalmát és hozzájárulnak
az épület kiszáradásához. A páramentesítők
használata akkor ajánlo , amikor a fent
említe módok nem hatékonyak. Ez a helyzet
áll fent a nedves, nem túl meleg időszakokban
(tavasszal és ősszel) vagy olyan szobákban
melyek nem szellőztethetőek megfelelően. A
páramentesítők csak akkor működnek hatékonyan, ha a szoba
hőmérséklete elég magas, legkevesebb 20°C. Másképp csak sok áramot
fogyasztanak, nem sokat csökkentve a nedvességet. Mikor
páramentesítőt használsz minden ajtót és ablakot be kell csukni.
 Szárítószerek, olyan anyagok, melyek felszívják a
nedvességet (pl. Ceresit Stop Nedvesség). Ezek ruhák vagy
olyan mellékhelyiségek szárítására alkalmasak, melyeket a
levegő nem tud átjárni.
Ven llátorok használata, minden szárítási
módot hatékonyabbá tesz
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A penész eltávolítása
A penész egyfajta mikroszkopikus gomba. A levegőben jelen vannak a penész
részecskék, apró mikroszkopikus sejtek formájában, melyeket spórákként
ismerünk. Egy nedves, nyirkos környezetben a penész spórák csírázhatnak és
képződhetnek. Egy ház, melyet elöntö a víz ideális feltételeket nyújthat a
penész képződéséhez és elburjánzásához.
Miért annyira veszélyes a penész?
A beltéri penész allergiát vagy allergiás tüneteket okozhat megtámadva a
felső légú rendszert. Orr és melléküreg torlódást, köhögést, légzési
nehézségeket, torokfájást
és bőrirritációt okoz. Ezek a
tünetek felső légú
f e r t ő z é s e k h e z
vezethetnek. A
l e g ve szé l yez te te e b b
csoport a gyerekek és
idősek, légú betegségben
szenvedők és gyengült
immunrendszerű
személyek.
Ezen kívül a penész kárt
okoz az építő anyagokban, javakban és bútorokban.
Ezen okok mia akadályozzuk meg a penész képződését és eltrejedését.
Hogyan fedezd fel, érzékeld a penészt:
 Keress látható penészgombát
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Keress érezhető penész szagú területeket



Keresd a túl nagy nedvességet vagy vízkár jeleit



Keresd a bútorok, tárgyak, anyagok (szőnyeg, linóleum ) mögö és ala .

Hogyan távolítsd el a penészt:


Távolítsd el és hozd rendbe a penészfertőzö porózus anyagokat és
dolgokat, mint például a gipszkarton, szigetelő anyagok, faforgácslap,
szőnyegek, papír termékek, stb. A penész ezekben az anyagokban is
képződik, ahonnan szinte lehetetlen eltávolítani.



Tisz tsd meg a porózus és részben porózus dolgokat: először távolítsd
el a penész látható részét és más szennyeződést egy szivaccsal vagy
anyaggal súrolva a dolgokat vagy falakat. Utána használj klór oldatot
(120 ml háztartási fehérítő 1 l vízhez). Ne mosd le utána, hagyd
megszáradni az oldatot a felületen.

Használhatsz az építkezési anyag üzletekben megtalálható speciális penész
eltávolító szereket is.
Figyelem:
 Kerüld el a penésszel és klór olda al való közvetlen érintkezést. Használj
gumikesztyűt!
 Ne keverd össze a fehérítőt semmilyen ammóniát tartalmazó olda al.
 A szobák, ahol fehérítővel dolgozól legyenek jól szellőztetve. A penész
újra fog képződni,
h a n e m s i ke r ü l
eltávolítani a fő
okot, ami a
nedvesség. Szóval
m i u t á n
eltávolíto ad a
penészt hagyj
kiszáradni mindent
és alkalmazd a leírt
eljárásokat, hogy
kiszárítsd a
házadat.
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A ház felújítása
Szerkeze hibák keresése
Az épületbiztonsági kockázatokat ki kell javítani mielő más felújítási
munkákba kezdenél. Ilyen biztonsági kockázatot jelenthet az alámoso alap,
vagy megrepedt pince fal, mely veszélyeztethe a teljes épület stabilitását.
Van‐e repedés vagy törés az alagsor falán, vagy az alapfalakon? Van‐e törö
gerenda, megcsúszo lépcső, megdőlt falrész vagy megsüllyedt padló?
Mindezek a dolgok azt jelenthe k, hogy ezeket az épületelemeket teljesen
újra kell építeni. Ha nem vagy biztos ezekben a dolgokba fordulj
szakemberhez.
Belső termek felújítása
Mielő elkezdené a belső
felújítást és javítási
munkálatokat fontos
betartani a már említe
lépéseket, takarítás,
eltávolítani a sérült tárgyakat,
eszközöket és kiszárítani a
házat.
Légy türelmes! A nem teljesen
kiszáradt falra és padlóra
felvi szigetelő anyagok valamint fólia, szőnyegek, linóleum és más
burkolatok nem engedik kiszáradni ezeket a felületeket és a későbbiekben a
következő problémákat okozhatják:
 penészedés
 a beépíte új anyagok károsodása
 a falak, padlók szigetelése, ami meggátolja a további száradást
Diszperziós falfesték használata nedves falra nem ajánlo , mivel nem engedi
száradni a falat, ezért a későbbiekben a festék felhólyagzik és lehull a falról.
Égete mész hamarabb használható, mivel megakadályozza a penész
képződését és a fal kiszáradását sem akadályozza meg.
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Első a biztonság
omlásveszélyes épületbe nem menj be
árvíz esetén a villanyáram nagy veszélyforrást jelent, ezért
kapcsold le a lakásodat a rendszerről, és csak akkor kapcsold
vissza ha biztos vagy benne hogy az elektromos berendezések
nincsenek kitéve a víznek vagy nyirkosságnak. Ha nem vagy benne
biztos fordulj szakemberhez.
 a vízbe belekeveredhetnek toxikus anyagok (olaj, kőolaj,
mezőgazdaságban használt kémiai anyagok)
 ﬁgyelj a gázszivárgásra



Források:
Repairing Your Flooded Home, published by the American Red Cross and
FEMA.
 Post Flood Emergency Health Precau ons, published by the Academy for
Disaster Management Educa on, Planning and Training
 Restoring your home a er a ﬂood, published by The Oﬃce of Public Works,
Irland
 Dealing with Mold Problems A er a Flood, published by the Minnesota
Department of Health
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Contact information:

This booklet has been published by the Romanian Caritas Confederation within the
framework of the SEECEG Capacity Building Project.
SEECEG (South Eastern Europe Caritas Emergency Group) is a group formed of Caritas
Organizations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece, Kosovo,
Montenegro, Romania, Serbia and Turkey, which are working together in the area of
Humanitarian Aid and Disaster Risk Reduction.
The SEECEG Capacity Building Project (2012‐2014) is funded by:

Caritas Spain
Caritas Austria
Caritas Belgium
Secours Catholique - Caritas France
Caritas Germany
Caritas Switzerland

