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Fugt i materialer 

 Tætte materialer 

 metaller, glas, mange stenarter 

 Porøse materialer 

 åben eller lukket porestruktur 

 Kapillarsugende materialer 

 opfugtning kan ske hurtigt (opsugning pga. 

kapillarkræfter/hårrørsvirkning) 

 udtørring normalt tidskrævende (diffusion) 

 Kapillarbrydende materialer 

 4 mm kornstørrelse, 150 mm tykt / tætte materialer  

 









 Vandindholdet i porøse 
materialer afhænger af 
den omgivende lufts RF. 

 

 Sammenhængen mellem 
relativ luftfugtighed og 
vandindhold i et porøst 
materiale beskrives vha. en 
sorptionskurve. 







 Byggefugt 

 Ligevægtsfugt med omgivelserne  

 Fugttilskud fra brugerne etc. 

 Nedbør, opsugning 

 Fugtskader 
 Varighed, udbredelse, udtørring 

 Svampevækst i organiske materialer (fx træ) 
 Temperaturafhængighed 

 Skimmelsvampe kontra trænedbrydende svampe (overflade 
kontra indtrængning) 

 Svampevækst på uorganiske materialer 
 pga. støvede overflader 

 

 





 
 Udtørringshastigheden afhænger af den omgivende lufts 

temperatur og RF samt af om udtørring kan ske til begge 
sider eller kun til den ene 
 

 Varm, tør luft kan optage store vandmængder - stor 
kapacitet – men også varm, tør luft bliver mættet, og derfor 
skal den for at der stadig kan optages vand/fugt 
 

 Udtørring af byggefugt kræver derfor både opvarmning OG 
udluftning 
 

 Udtørring går hurtigst i begyndelsen hvor vandet bringes 
frem ved kapillarsugning 
 

 Senere sker transporten frem til overfladen ved diffusion 
som er en langsom proces 



Fugt i luft - udtørringskapacitet 
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 Materialernes evne til at optage og afgive fugt 
betyder at de virker som en fugtstødpude – de 
stabiliserer RF 

 

 Mange materialer vil ændre dimensioner ved 
opfugtning/udtørring 

 

 For træ kan fugtforskelle i over- og underside af 
bjælker og brædder betyde at de krummer, fx 
vaskebræt for gulvbrædder. Desuden kan der 
ved udtørring ske vridning i materialet 

 
















