Styrkmedarbejderne
Har
det forebyggende
skrantet
arbejde
over på
en længere
byggepladsen
periode?

Undersøgelse
for
DEN LOVPLIGTIGE

SKIMMELSVAMPE
koordinatoruddannelse
Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men
ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører
risiko for skimmelsvampangreb, og det påvirker indeklimaet og
brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning,
så snart du får mistanke om skimmelsvampevækst.
Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer
såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødmen, træthed og
koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve
i andre sammenhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor
kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden
eksperthjælp.

Reager på din mistanke

Har du mistanke om skimmelsvamp, er det vigtigt at handle straks. I
Arbejdsmiljøcentret Human House foretager vi undersøgelser, der
hurtigt fastslår, om der er fugt og skimmelsvamp i bygningen. Ud fra
bygningens historik, tegningsmateriale og samtaler med relevante
brugere kan vi kortlægge problemets omfang og iværksætte et
undersøgelsesprogram.
På baggrund af undersøgelserne hjælper vi med at udarbejde handlingsplaner for renoveringsarbejdet, og vi udfører kvalitetskontrol af
det udførte arbejde.
Vil du have et helhedsorienteret forløb, supplerer vi undersøgelser, handlingsplan og kvalitetskontrol med projektledelse af selve renoveringen.
På den måde er du sikret korrekte materialer og renoveringsmetoder
under hele genopbygningsarbejdet.

Skimmelsvamp spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer og
kan både gro på synlige og skjulte dele af en bygning. Det er altså
ikke altid til at se med det blotte øje, om et område er inficeret.
Derfor er det vigtigt at reagere, hvis dine medarbejdere udviser
symptomer.

VIL DU VIDE MERE?
Vi har i mange år
undersøgt og påvist fugt
og skimmelsvampe i
bygningsmasser over hele
landet samt rågivet i forhold
til det videre forløb.
Vi rådgiver både i det
offentlige og private og i store
som små virksomheder.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvad vi
kan gøre for dig? Læs mere
om vores kompetencer på
området på humanhouse.
com, eller kontakt:
Peter Sunesen i Øst på
ps@humanhouse.com
eller 3125 4032.
Jørgen C. Nielsen i Vest på
jcni@humanhouse.com
eller 3065 5476.
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