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midler og metoder til renovering af bygninger, der er angrebet af skimmelsvampe.

Anvisning 205 knytter sig til SBi-anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i
bygninger.

Beskrivelser og vurderinger af metoderne bygger på oplysninger fra eksperter med baggrund i deres praktiske
erfaringer, på litteraturundersøgelser samt praktiske undersøgelser i laboratorium og i bygninger af
metodernes effekt. Ved renovering af ventilationsanlæg kan man i mange tilfælde anvende de samme

metoder, men metoderne til renovering heraf er ikke udtømmende behandlet i denne anvisning.

Anvisningen indledes med en introduktion til skimmelsvampe og er derefter opdelt i to dele. Første del er en
beskrivelse af renoveringsprocessens faser fra planlægning over udførelse til drift og vedligeholdelse. Anden

og længste del er praktiske vejledninger til renoveringsprocessen herunder tilstandsundersøgelse,
kvalitetskontrol, sikkerhedsforhold og metoder til afrensning af skimmelvækst. Bilag A afslutter med

eksempler på årsager til skimmelsvampevækst.

Anvisningen henvender sig primært til fagfolk, der planlægger renovering af bygninger med
skimmelsvampeangreb. Det vil sige rådgivere, udførende samt bygningsundersøgere med et godt kendskab til

både skimmelsvampe og til byggetekniske forhold.
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