
 
Zásady pro používání absorp čních (kondenza čních) vysouše čů 

1. Před vysoušením je třeba odstranit všechny nečistoty způsobené povodní. Ze zdiva 
odstranit malbu. Stěny omýt vodou. Je-li nutné osekat omítky, započít s vysoušením až po 
jejich osekání a odstranění z místnosti.  

2. Zvolit vhodný vysoušeč nebo vhodné množství vysoušečů pro místnost, ve které mají být 
použity. Každý vysoušeč má jinou kapacitu. Při poddimenzování kapacity dochází ke 
kondenzaci vlhkosti na stěnách a oknech, při předimenzování ke zbytečné spotřebě 
elektrické energie.  

3. Zabránit přístupu vzduchu z jiných místností nebo z venku. Je třeba utěsnit všechny otvory 
ve vysoušené místnosti tak, aby bylo maximálně zabráněno přístupu přirozeně vlhkého 
vzduchu do místnosti (po záplavách je vlhkost vnějšího vzduchu obzvlášť vysoká). 

4. Teplotu vzduchu ve vysoušené místnosti udržovat mezi 20-30oC (čím vyšší teplota, tím 
rychleji dochází k odpařování vlhkosti ze zdiva). 

5. Nevětrat! Do místnosti vcházet jen za účelem vylití vody z nádobky vysoušeče (obvykle 
stačí jednou za 12 hodin). 

6. Vysoušeč(e) ve vysoušeném prostoru musí běžet nepřetržitě 24 hodin denně na nejvyšší 
výkon! Jejich vypínáním (přes den větrat, v noci vysoušet) je negativně narušen proces 
vysoušení a v konečném výsledku nedojde k žádné úspoře elektrické energie! 

7. Je-li dům podsklepen, je třeba zajistit nejdříve vysoušení sklepních prostor. Sníží se tím 
vzlínání vody do vyšších pater. 

8. Vysoušeče nechat nepřetržitě pracovat v jednom prostoru minimálně 3-4 dny. Pak je možné 
je přemístit do jiné místnosti. Po navzlínání vody k povrchu zdiva je třeba proces znovu 
opakovat. Vysoušení je pozvolný a dlouhodobý proces. 

 
Nejčastější chyby p ři používání absorp čních (kondenza čních) vysouše čů 

1. Nevyváženost výkonu přístroje, výšky promočení zdiva a objemu místnosti (viz bod 2 
předcházejícího odstavce). Je-li místnost vysoká a výška promočení zdiva malá (např. 10 
cm), je lépe zvolit raději jiný typ vysoušení.  

2. Nedostatečné utěsnění místnosti. Netěsná okna, dveře bez prahů, otevřené komínové 
průduchy apod. jsou cestou pro cirkulaci vzduchu a tak ke snížení účinnosti přístrojů.  

3. Kombinace větrání a „vysoušení“ (den, noc). Jedná se o nejčastější chybu. Vzduch, přes 
noc zbavený vlhkosti a tak připravený k absorbování vlhka ze zdí, je ráno vyvětrán vlhkým 
vzduchem z vnějšího prostředí.  

4. Kombinace s horkovzdušným - plynovým vysoušečem. Vedlejším produktem spalování 
plynu je pára. Je-li ke zvýšení teploty vysoušené místnosti používán plynový horkovzdušný 
vysoušeč, dochází ke snížení efektu na vysoušení zdiva. 
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