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 دلیل موجز للمستأجرین
 
 
 
 
 

 ما ھو التكثیف؟ 
 

یعد التكثیف أحد أكثر أسباب الرطوبة شیوًعا في المباني. الرطوبة موجودة  
 دائًما في الھواء ، حتى لو كانت ال یمكن رؤیتھا. 

 
یحتوي الھواء الدافئ على رطوبة أكثر من الھواء البارد ، وعندما یتم تبرید  

ظ برطوبة أقل. إذا تم تبرید الھواء بدرجة كافیة ، فإن الھواء  الھواء فإنھ یحتف 
یطلق الرطوبة الزائدة وتتشكل قطرات الماء على األسطح. یُعرف ھذا باسم  

 التكثیف. 
 

یتكاثف  في الطقس البارد ، أو عندما  زفیرك من األمثلة على ذلك عندما ترى 
 المرایا والصنبور البارد في الحمام.   البخار على

 
ا ما یظھر التكاثف في منزلك على النوافذ ، وعادة ما یكون أكثر وضوًحا  غالبً 

في الصباح البارد أو على الجدران الخارجیة أو في األماكن التي یتم فیھا تقیید  
حركة الھواء. یمكن أن یشمل ذلك زوایا الغرف وخلف قطع األثاث الموضوعة 

 على الجدران وحتى في الخزائن. 
 

شارة إلى وجودھا أوالً من خالل تطور نمو العفن على الجدران غالبًا ما یتم اإل
واألسقف ، وفي بعض األحیان یمكن أن یظھر على األثاث والمالبس واألقمشة 

األخرى. قد یؤدي نمو العفن ھذا أیًضا إلى تعفن األخشاب المصابة مثل  
 إطارات النوافذ الخشبیة. 

 
  -دة ، ومن المعروف أن أكتوبر یحدث التكثیف عادة خالل أشھر الشتاء البار

 أبریل ھو "موسم التكثیف". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 األسباب النموذجیة للتكثف
 

في منزلك ، یمكن أن یرتبط التكثیف بمستویات المعیشة الحدیثة والضغط  
 االقتصادي والتغییر في تصمیم المبنى. 

 
                   فیما یلي العوامل الرئیسیة التي تساھم في التكثیف 

 
 
 
 
 
 
 
 
  تولید الكثیر من الماء

  عزل ضعیف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قلة التھویة
  قلة التدفئة 

 كیف یتم تجنب التكیف 
 

 التقلیل من كمیة المیاه التي تستعمل
 

 طبخ
 

 • أحواض تغطیة. 
 • ال تترك الغالیات تغلي. 

 • احتفظ بأبواب المطبخ مغلقة وافتح النوافذ بدالً من ذلك. 
 وحة شفط إذا تم تركیبھا.• استخدم مر

 
 االستحمام

 • أغلق أبواب الحمام وافتح النوافذ بدالً من ذلك. 
• عند ملء الحمام ، قم بتشغیل الماء البارد أوالً ثم أضف الماء  

 الساخن ، فھذا سیقلل بشكل كبیر من كمیة البخار. 
• استخدم مروحة شفط إذا تم تركیبھا



       
 

 الغسیل / التجفیف 
 

 ل الجاف بالخارج إن أمكن. الغسی •
إذا تم تجفیف الغسیل بالداخل ، فقم بذلك في غرفة مغلقة   •

 ومدفأة وجیدة التھویة. 
في حالة استخدام مجفف مالبس یجب تھویتھ مباشرة إلى   •

 الھواء الخارجي. 
تذكر أن وضع المالبس الرطبة على المبرد أو بالقرب   •

منھ سوف یجففھا ولكنھ سیطلق الرطوبة في غرفتك  
 مباشرة. 

 سخانات محمولة بدون وقود 
 

ینتج كل لتر من الوقود تقریبًا لتًرا من  -تنتج الكثیر من الرطوبة 
 الرطوبة. 

،  ال ینصح باستخدام ھذه السخانات ، ولكن إذا كنت تستخدم أحدھا  
                            فتأكد من القیام بذلك في غرفة مغلقة ومدفأة وجیدة التھویة. 

 وفر تھویة مناسبة 
 

الوقت. یمكن أن یساعد   التھویة في منزلك طوال  یلزم وجود بعض 
منزلك  من  الرطب  الھواء  إزالة  طریق  عن  التكثیف  تقلیل  في  ذلك 

 ق ذلك من خالل ما یلي: واستبدالھ بھواء أكثر جفافاً. یمكن تحقی 
 

 حافظ على فتحات التھویة في إطارات النوافذ مفتوحة.  •
إعدادات   • وعلى  طفیف  بشكل  ولو  حتى   ، النوافذ  فتح 

 األمان. 
طریق   • عن  المتقاطعة  بالتھویة  قم   ، المثالیة  الناحیة  من 

الجانبین   وعلى   ، والسفلي  العلوي  الطابق  في  نافذة  فتح 
الللمنزلالمعاكسین   نفس  في  األبواب  .  افتح   ، وقت 

 الداخلیة للسماح للھواء باالنتشار. 
•   ، والغسیل   ، الطھي  أثناء  أوسع  نطاق  على  النوافذ  افتح 

استخدم   ذلك.  إلى  وما  واالستحمام   ، المالبس  وتجفیف 
 مراوح الشفاط إذا تم تركیبھا. 

تھویة الخزائن ودوالیب المالبس ، ویمكن القیام بذلك عن   •
 حة في الظھر الزائف. طریق توفیر فتحات استرا 

•   ، الالزم  من  أكثر  المالبس  ودوالیب  الخزائن  تمأل  ال 
واستخدم الرفوف الشرائحیة إذا أمكن. اترك مساحة كافیة  

 للسماح بتدویر الھواء بین األثاث والجدران.
 تجنب وضع األثاث على الجدران الخارجیة.  •

  
ة. تذكر إغالقھا  مالحظة: تأكد من أن فتح النوافذ لن یتسبب في مخاطر أمنی

 وقفلھا عند مغادرة العقار. 

 

 
 وفر تدفئة مناسبة 

 

أفضل طریقة لتدفئة منزلك بشكل فعال ھي الحصول على حرارة   •

خلفیة ثابتة ولكن منخفضة. سیؤدي ذلك إلى تدفئة كل من الھواء  

 ونسیج المبنى ، وبالتالي إنشاء أسطح أكثر دفئًا. 

(أي إبقاء فتحات التھویة   یجب علیك التأكد من وجود تھویة كافیة  •

 مفتوحة).

 عند تثبیت تدقیق المسودة ، یرجى مراعاة ما یلي:  •

 

ال تقم بصیاغة غرف عزل بھا مشكلة تكاثف ، أو حیث یوجد   -

 سخان أو طباخ یحرق الغاز أو الوقود الصلب 

ال تسد أو تغلق الفتحات الدائمة أو طوب الھواء ، خاصة تلك   -

 المثبتة ألجھزة التدفئة. 

 تسحب نوافذ الحمامات أو غرف االستحمام أو نوافذ المطبخ. ال  -
  
    


