Gå på jagt efter utætheder
Ved at finde utætheder i din bolig, kan du nedsætte dit energiforbrug til opvarmning
og spare penge på varmeregningen. Samtidig kan du få mere komfort og et bedre
indeklima. Din bolig kan måske komme til at føles større, fordi du også kan komme
til at bruge områder, der tidligere føltes kolde og ikke var rare at opholde sig i.
Tætningslister omkring vinduer og døre
I nærheden af vinduer og døre kan man tit opleve træk. Det kan skyldes at vinduet
eller døren ikke slutter helt tæt. Er du i tvivl kan du sætte et papir i klemme og hvis
det er nemt at trække ud, når vinduet eller døren er lukket, så tyder det på, at vinduet
eller døren kunne trænge til en ny tætningsliste. Du kan også mærke på
tætningslisten; hvis den ikke længere er elastisk, så skal den udskiftes.
Tætningslisterne kan også blive mindre elastiske, hvis de males over.
Samlinger kan være utætte
Oplever du træk, hvor der hverken er dør eller vindue, kan det skyldes utætheder i
samlingen mellem væg og gulv eller væg og loft – det er dog ikke typisk i
betonbyggeri. Men er der især fodkoldt kan du skrue fodpanelet af og mærke, om der
kommer kold luft ind fra samlingen mellem gulvet og væggen. Hvis du tænder
emhætten kan du nemmere fornemme om der er utætheder. Er det tilfældet kan du
fuge langs samlingen og skrue fodpanelet fast igen. Der kan også være utætheder
mellem væg og loft, og her kan du også fuge, hvis du oplever træk. Husk at benytte
fugemasse til indendørs brug for at undgå skadelige kemikalier!
For resten…
Har du isoleret brevsprækken, da du fik postkasse? Der kan komme rigtig meget
kulde ind den vej. Lidt flamingo på indersiden af brevsprækken, eller et gammelt
viskestykke kan løse problemet. Alternativt kan du også bruge skuresvampe. De
isolerer rigtig godt, fordi de er fulde af luft. Klip et par skuresvampe til, så de passer i
størrelsen. Sæt dem på indersiden af brevsprækken og sæt malertape over svampene,
så de bliver siddende.
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