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Xử lý nấm mốc và việc tụ hơi nước
Tờ thông tin này nhằm cung cấp thông tin cho quý vị cách thức
ngăn ngừa việc tụ hơi nước và xử lý nấm mốc trong nhà.

Hiện tượng tụ hơi
nước là gì?
Ngưng tụ hơi nước là hiện
tượng khi mà không khí
ẩm tiếp xúc với bề mặt có
nhiệt độ thấp hơn khiến cho
hơi nước trong không khí
biến thành dạng lỏng. Hiện
tượng này sẽ tạo điều kiện
cho nấm mốc phát triển trên
tường, đồ đạc cũng như
quần áo, gây thiệt hại đến
nơi ở cũng như đồ đạc quý
vị sở hữu.

Mốc là gì?
Mốc là sự phát triển thành
từng đám lông của các loại
nấm siêu nhỏ. Mốc thường
xuất hiện khi hơi nước trong
không khí ngưng tụ trên bề
mặt của tường, đồ đạc và
quần áo. Mốc thường có
màu xanh hoặc màu đen.
Mốc chỉ có thể phát triển trong
môi trường ẩm ướt.
Ở trong môi trường ẩm ướt, các bào
tử nấm sẽ liên tục phát triển không
ngừng cho đến khi những bào tử này
cũng như các tác nhân gây ẩm ướt
được loại bỏ. Các khu vực hay bị
nấm mốc là phòng tắm, vòi hoa sen,
cửa sổ, ống nước, những nơi bị rò
rỉ nước.

Cách giảm thiểu ẩm ướt và
ngưng tụ hơi nước trong nhà?
TĐể có thể hạn chế sự ngưng
tụ hơi nước trong nhà, quý vị
cần giảm thiểu lượng hơi nước
có trong không khí bằng cách
đảm bảo không khí luôn được
lưu thông.
Quý vị có thể thực hiện điều
này bằng cách:
• Để mở cửa sổ và cửa ra vào (khi
có thể an toàn làm như vậy)
• Bật quạt để không khí được
lưu thong

Cách loại bỏ nấm mốc
Để loại bỏ sự phát triển của
nấm mốc trong nhà, hãy tham
khảo các cách sau đây:
• Mang các dụng cụ bảo vệ như
găng tay, mặt nạ chống bụi và
bảo vệ mắt
• Hoà tan một thìa dầu cây chè
(tea tree oil) vào một cốc nước
và phun lên bề mặt bị mọc nấm.
Sau vài phút thì dung khăn ẩm
để lau đi.
• Dùng một tấm vải để làm sạch
lần nữa với dung dụng sô đa
bi-carb và giấm.

• Bật quạt thông gió trong phòng
bếp và phòng tắm để hạn chế
hơi nước
• Khi sử dụng máy sấy cần đảm
bảo không khí có thể được
lưu thông
• Không nên kê sát đồ đạc
vào tường
• Cố gắng không để tủ quần áo
và phòng ốc bừa bãi
• Nên phơi quần áo ở nhà hoặc
nên thoáng mát
• Nên bật quạt hơi nóng trong
phòng ẩm ướt trong vòng mấy
phút mỗi ngày
• Sử dụng lò sưởi để làm khô
không khí
• Có thể sử dụng các loại máy hút
ẩm trong phòng. Các loại máy
này có thể tìm thấy ở các siêu thị
hoặc các cửa hàng điện máy.
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