Puhdistamisohje

kosteus- ja mikrobivaurioituneelle irtaimistolle

OHJEITA:
• Pese käyttövaatteet ja muut kodin tekstiilit mahdollisimman korkeassa lämpötilassa (vähintään 60 °C).
• Käytä kuivaukseen mahdollisuuksien mukaan kuivausrumpua. Silittäminen auttaa.
• Villavaatteet pestään, kuivatetaan ja tuuletetaan hyvin.

Kaikkea ei tarvitse heittää pois

• Matot kannattaa viedä pesulaan.
• Kovapintainen irtaimisto pyyhitään huolellisesti.

Homeasunnosta pois muutettaessa irtaimisto puhdistetaan huolellisesti ennen sen viemistä ns. puhtaaseen
asuntoon. Irtaimistoon jääneet mikrobit, niiden osaset
ja kaasumaiset aineenvaihduntatuotteet (hajujen aiheuttajia) voivat aiheuttaa oireita.

• Sohvat, patjat ja seinävaatteet imuroidaan hyvin ja
tuuletetaan. Ne voi myös lämpökäsitellä.

Irtaimisto kannattaa tuoda kotiin, jos mahdollista, vähitellen puhdistettuna, esimerkiksi huonekalu kerrallaan.
Samalla voi tarkkailla, minkä tavaran tuonnin jälkeen
oireet mahdollisesti ilmaantuvat. Näin helpotetaan
oireilun aiheuttavan tavaran tai huonekalun löytymistä
ja vältytään tavaroiden tarpeettomalta hävittämiseltä.
Arkijärki tulee aina säilyttää.

• Puhdistuksessa ja siivouksessa on hyvä käyttää mikrokuituliinoja, jotka hävitetään heti käytön jälkeen tai
pestään vähintään 60 asteessa.

”Isoäiti” puhdisti säilöntää varten lasipurkit kuumassa
uunissa. Puhdistamiseen ja hajun poistoon voi käyttää
lämmönlähteenä mm. 65–100-asteista saunaa, sähköuunia (100°C), hiustenkuivainta tai muuta lämmönlähdettä. Aikaa, minkä tuote on lämmön vaikutuksessa, on
vaikea sanoa. Tavoitteena on, että tuote on yhtä lämmin
sisäpuolelta kuin saunan lämpötila. Lisäksi apuna kannattaa käyttää tuulettamista ja imurointia.
Silminnähden homeessa oleva irtaimisto voi olla vaikea
puhdistaa, joten se joudutaan usein hävittämään. Mikäli
huolellisesta puhdistamisesta, tuulettamisesta ja varastoinnista huolimatta irtaimisto aiheuttaa oireita, ei ole
muuta tehtävissä kuin luopua tavaroista. Päätös irtaimiston hävittämisestä jää aina asukkaalle itselleen.
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• Taulut ja kirjat imuroidaan hyvin sekä pyyhitään.
• Tyynyt, peitot ja petauspatjat suositellaan uusittaviksi.

• Imurin pölypussi ja suodattimet vaihdetaan siivouksen
jälkeen. Siivouksessa käytettävän imurin suodattimien
on hyvä olla HEPA-suodattimia.
• Lasten lelut puhdistetaan, kuten muukin kodin irtaimisto.
• Asiakirjat voidaan kopioida, jolloin saadaan puhdas
aineisto käyttöön.
• Alkuperäiset asiakirjat säilytetään ja varastoidaan mieluummin muualle kuin asumiskäytössä oleviin tiloihin.
Käytännön kokemusten perusteella homeisissa tiloissa
olleet paperit saattavat aiheuttaa oireilua herkille.
• Valokuvat voi varastoida valokuvansäilytyslaatikoihin
ja mahdollisten esillä pidettävien kuvien tilalle voi
teettää uudet kopiot.
• Tavaroiden huolellinen puhdistaminen ja niiden säilyttäminen tuulettuvissa tiloissa on käyttökelpoinen
ratkaisu.

Löydät meidät myös
Facebookista!

