Gode tips til hvordan du gør kælderen ren efter skybrud

Såfremt du har været uheldig og fået vand i kælderen under et skybrud er her nogle tips til
hvordan du bedst for gjort din kælder ren.
Det første du skal gøre er at tage støvler og handsker på så du er beskyttet mod bakterier i
kloakvandet.
Vandet skal ud af kælderen hurtigst muligt og du skal ikke vente på hjælp, såfremt du har
mulighed for selv at gøre noget.
Når vandet er ude af kælderen, skal de ting du har stående i kælderen sættes udenfor. Her kan de
stå og tørre og gerne under et tag, eksempelvis en carport. I mange tilfælde vil det være en god
ide at skylle tingende i rent vand og afvente besked om de kan reddes.
Så skal du i gang med rengøringen af kælderen og du skal gøre rent i to omgange.
Første gang skal du lave en almindelig rengøring. Her kan du bruge noget almindeligt
rengøringsmiddel som eksempelvis Ajax. Det vigtigste er, at der er noget salmiak i
rengøringsmidlet, og så er det ellers klude og knofedt.
Anden gang skal du gøre rent skal være med et desinfektionsmiddel som eksempelvis Rodalon
eller klorin. Hvor rengøringsmidlet fjerner skidt og rester fra slam, så går desinfektionsmidlet ind
og fjerner bakterier.
Det er vigtigt at du ikke blander rengørings- og desinfektionsmidlerne. Det er nemlig sådan, at
Rodalon ikke virker, hvis det bliver blandet med sæbe, og Klorin kan udvikle giftige gasser.
Når rengøringen er overstået, kan du vaske hænderne med noget afspritningsmiddel.
Når der er gjort rent i kælderen, skal der luftes ud. Døre og vinduer åbnes og hvis du har en
ventilator kan den med fordel sættes i gang.
Undervejs er det vigtigt at du sørger for at få taget nogle billeder, så forsikringsselskabet kan se
hvad du har gjort, og samtidig er det også vigtigt at du ikke smider ting ud, som du gerne vil have
erstattet.

