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ZADEVA:[ Poročilo o pregledu
~\A/)uw

kletnih prostorov

Šubičeva

V torek, 21.6.1983 sem pregledal kletne prostore hiše

10, Ljubljana
Šubičeva

10, skupaj

s tov.Kozak (stanovalka v tej hiši) in predstavnico podjetja Staninvest.
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V prvi podnajemniški kletni sobi je Je.sen pod tik ob· sten.i

močno

razkrojen

in se drobi. Po navedbi tov.Kozak je nekaj cm od tal , na steni, pred
kratkim zrasel trosnjak n~ke glive. Na spodnji strani parketnih desk ob
steni je po površini

razraščen črn

micelij, prav tako tudi med prodcem pod

deskami. V podu so številne luknjice, ki so,jih napravili

hrošči

trdo-

glavci (Anobiidae). V drugi podnajemniški kletni sobi Je izgled poda enak
kot v prvi, le da les ni toliko in v taki meri razkrojen. V ostalih kletnih
prostorih nismo opazili nobenih znakov okužbe vgrajenega lesa, kletni
ptostori pa so suhi in
Način

iračni.

in obseg razkroja desk na tleh,

črn

povr~insko razrasel micelij in

trosnjak glive , ki ga je opisala stanovalka,

odvračajo

sum, da je les

v obeh kletnih sobah okužila siva hišna goba (Gyrophana lacrimans). Kljub
temu je sanacija nujna, saj je

očitno

izolacija stene slaba. Stena je vlažna,

prav tako les, ki se je dotika, barva se s stene

lušči.

Svetujemo, da

odstranite vse talne deske, lesene nosilce pod njimi in ves prodec, ki je
nasut med nosilci. Ta material odstranite iz hiše, les sežgite, prodec pa
ne uporabite ponovno! Ugotovite: kj~jTzolacija tal in stene prekinjena in
jo popravi te. S spodnjega de la s tene, ki je v 1ažna in kjer je z rasel trosnjak
glive, odstranite omet in

napravite novega. Novo vgrajeni les premažite

s fungicidno raztopino sredstva Silvanit KBB
UD 6831 82
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Trosnjaka gl'ive, ki je zrasel na steni, nismo videli, le po

črnem

miceliju

pa ne moremo determinirati glive z gotovostjo. Kljub temu lahko predvidevamo, da boste z opisanim

načinom

sanacije

preprečili

lesa in širjenje glive. Najvažnejši ukrep sanacije je

nadaljnji razkroj

preprečevanje

na-

daljnjega vlaženja stene in lesa, zato izvedite novo izolacijo strokovno
in

čim natančneje,

Sestavi 1:
mag.Dušan Jurc, dipl.oiol.

