Прибирання у підвалі після повені
Під час затоплення підвалів поверхневою водою, водою, що просочується крізь стіни, або
водою, що відтікає з каналізації, спричинені водою порушення конструкції часто бувають
незначними або зовсім відсутніми, тому що вода всередині підпирає стіни проти тиску
зовнішньої води і просоченого водою ґрунту.
Як і коли відкачувати воду?
Щоб видалити воду, дотримуйтесь наступних
інструкцій:





Якщо у підвалі багато води або якщо там
немає дренажної труби, вам доведеться
купити або взяти напрокат дренажний насос,
щоб позбавитися води.



Якщо електричний щиток знаходиться у
затопленій частині вашої оселі, ви не
зможете застосувати електричний насос, але
можна скористатися насосом, що працює від
12-вольтової автономної батареї. Можна
скористатися насосом із бензиновим
двигуном, якщо вихлопні гази можна вивести
назовні.
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Не видаляйте воду всередині підвалу, доки
не сплине більшість води з зовнішнього боку
стін. Це дозволить уникнути втискання стін
всередину та здуття підлоги.

Починайте відкачувати воду з підвалу, якщо
рівень води всередині вищий за рівень води
ззовні. Щоб це визначити, вам може
знадобитися метр.



Припиніть відкачку води, коли обидва рівня
води стануть однаковими.



Відкачуйте воду з підвалу з тією ж
швидкістю, з якою спадає повенева вода.

Як прибирати у підвалі?



Вигребіть лопатою мул із підвалу одразу
після того, як вода стекла або її було
відкачано, щоб дати підлозі та стінам
просохнути.



Видаліть плями мулу та бруду, промивши
бетонні стіни та стіни кам'яної кладки
фундаменту шлангом високого тиску.



Якщо плями на стінах залишилися, протріть
їх щіткою з жорсткою щетиною та побутовим
миючим засобом. Почніть згори та
просувайтеся вниз. Часто ополіскуйте
чистою водою.



Почніть сушити підвал якомога швидше, щоб
мінімізувати гниття деревини або ріст
плісняви.



Відкрийте всі двері та вікна, щоб волога
виходила назовні.



Купіть або візьміть напрокат вентилятор або
осушувач, щоб прискорити процес
висихання.



Якщо ви чутливі до плісняви або грибка,
надівайте маску чи респіратор із належним
фільтром.

Як уникнути небезпеки ураження електричним
струмом?



Будьте обережні, користуючись будь-яким
електричним приладом у будинку, що був
затоплений.



Ніколи не вмикайте вологі електричні
прилади, тому що вони можуть спричинити
ураження електричним струмом, перегрітися
або спричинити пожежу.

Як позбавитися неприємних запахів?



Якщо вентиляція не видаляє запахи:
o Протріть бетонну підлогу та стіни
розчином відбілювача (3/4 стакана
побутового відбілювача на галон (3,8 л)
води).
o Промийте і просушіть через 5 хвилин.
o При застосуванні розчину відбілювача
відкривайте вікна.



Для поглинання запаху покладіть грудку
сухого вугілля у відкриту банку або
металевий контейнер.
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