
 التھویة؟ لماذا وكیف؟
تنطلق ھذه الرطوبة عند .  یومیًاحوالي عشرة لترات من الرطوبة في المنزلوالحیوانات والنباتات معًا  ساكنون الُیطلق

 24وللتخلص من الرطوبة، من الضروري تھویة المنزل . القیام بأنشطة مختلفة، مثل االستحمام والطھي ونشر الغسیل
إذا فتحت النافذة أھدر : "وقد تفكر قائًال. طریقة تتجنب المشاكل الصحیة وتوفر في تكالیف التدفئةوبھذه ال. ساعة في الیوم

وتدفئة الھواء الجاف یحتاج إلى طاقة أقل مما . ففي منزل بتھویة جیدة، یكون الھواء جافًا نسبیًا. والعكس صحیح". طاقة
 .إذا كان رطبًا

 

 ما ھي التھویة؟
وإذا لم یتم ذلك، أو بشكل غیر كاٍف، یصبح ). الرطب(والتخلص من الھواء الملوث ) الجاف(واء النقي تعني التھویة توفیر الھ

والطریقة األسھل للتھویة ھو فتح نافذة على الدوام أو .  الرطوبة، مثل العفونة مشاكلالھواء في الداخل غیر صحي وتتشكل
یكفي فتح األبواب والنوافذ :  البیت مرة في الیومتغییر ھواءمفید إلى جانب ذلك، من ال. اإلبقاء على فتحات التھویة مفتوحة

وحتى إذا كان الجو في الخارج رطبًا . أثناء ذلك، اخفض جھاز التدفئة كي ال یعمل على نحو غیر ضروري. لربع ساعة
وینتھي . بدیًال عن التھویةواعلم أن تغییر ھواء البیت لیس .  البیتتغییر ھواءوجھاز التدفئة ال یعمل تقریبًا، من الضروري 

 .مفعول تغییر ھواء البیت بعد بضع ساعات
 

 ح للتھویةنصائ
 بعد االستحمام، افتح نافذة مدة ساعتین على األقل؛ •
 بعد الطھي، اترك جھاز شفط الھواء یعمل لربع ساعة وافتح نافذة؛ •
 نّظف مصفاة جھاز شفط الھواء بانتظام؛ •
 إذا كنت من المدخنین، احرص على وجود تھویة إضافیة في المنزل؛ •
 احرص على تھویة البیت أكثر في حال وجود أشخاص كثیرین في البیت، مثًال في المناسبات؛ •
 في حال نشر الغسیل داخل البیت، احرص أن تقوم بذلك في منطقة مھواة جیدًا؛ •
 . إلى تھویة إضافیةفي حال استخدام مجففة المالبس الكھربائیة، تحتاج •

 

 كیف تحد من الرطوبة؟
إلى جانب ذلك، ھناك عدد من األمور التي یمكنك القیام بھا للحد من . ضروریة جدًا) الجیدة(في إطار صحتك، التھویة 

 :الرطوبة القائمة
 .كاشطة لتجفیف الرطوبة الزائدةوبعد مسح أرض البیت، استخدم . جفف كل شيء بعد النتظیف •
 .فیصبح الغسیل جافًا وتوفر في الطاقة. و جافًا، یمكنك نشر الغسیل في الخارجإذا كان الج •
والفائدة اإلضافیة من ذلك ھي أن فترة الطھي تصبح أقل، مما یوفر في الطاقة . عند الطھي، ابق الطنجرة مغطاة •

 یعزز من الصحة فھذا. مطرال ساعة في الیوم، حتى في الشتاء وعند 24وباختصار، احرص على التھویة . أیضًا
 !ت ویوفر في الطاقةیأكثر ویجّنب مشاكل الرطوبة في الب

 

 ھل ترغب بمعرفة المزید؟
  www.milieucentraal.nl/vochtenventilatie:  موقعاذھب إلى

 
 

www.acantus.nl 


