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Zergatik sortzen da kondentsazioaren ondoriozko hezetasuna? hori gertatzen da airearen ur-lurrunak 

eta hotz dagoen gainazal batek elkar ukitzen dutenean (aireztapenik gabeko edo berokuntzarik ez duten eremuak, 

leihoetako beirak, armairu eta/edo gortinen atzeko paramentuak, etab.), izan ere, lurruna likidotzen da gainazala bustiz. 

Horrenbestez, hezetasun orbanak agertzen dira, hau da, onddoentzako hazkuntza-likido bikaina (orban beltz bereizgarriak) 

eta, horrela, gainazal horren narriadura hasten da. Onddoa lixibarekin garbitu behar da eta ez da paramentuetan utzi behar. 

 

Kondentsazioaren ondoriozko hezetasuna eragin dezaketen arrazoi ohikoenak anitzak dira baina elkarren arteko 

lotura daukate.  

 

Lehenik eta behin, ur-lurrun gehiegi aireztapen desegokiarekin batera. Gelako airea aldian behin besterik ez berritzea (ez 

etengabe), hotzegi dagoen airearekin aireztatzea, une jakin batzuetan ur-lurrun gehiegi eragitea (dutxan, sukaldean, 

esekitokian, etab.) edo gehiegizko aireztapena, aireztatzeko modu desegokiak dira eta hezetasunak eragin ditzaketen 

faktore potentzialak dira.  

 

Bigarren arrazoia berokuntzarik eza da, horrek giro hotza eragiten baitu (lizuna sortzeko hazkuntza-likidoa).  

 

Etxebizitzaren erabilerari egotzi ezin zaizkion eta kondentsazioaren ondoriozko hezetasunak eragiten dituzten beste arrazoi 

batzuk hauexek izan daitezke: 

 

Lehen mailako aireztapen hodien funtzionamendu okerra (shunt) komun eta sukaldeetan, horrek esparru horietan pilatzen 

diren lurrunak behar bezala ateratzea zailtzen baitu. 

 

Etxebizitzaren isolamendu termiko eskasak eta isolatu gabeko zubi termikoak egoteak (forjatuen, zutabeen eta habeen 

ertzak, sareten kutxak, kanpoko aldeko zurgintza...) etxebizitzan gune hotzak egotea errazten du. 

Etxebizitza ur-lurrun kantitate handia pilatzen duten esparruetan kokatuta baldin badago (hezeguneak...) aireztatzearen eta 

etxebizitzako aire kutsatua berritzearen eraginkortasuna murrizten da. 
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Hezetasuna jasateko arriskua daukaten tokiak 

Hormak eta zoladurak edo sabaiak bat egiten duten angeluetan hezetasun guneak aurkitzea ohikoa izaten da, hormaren 

zatirik hotzena baita. Altzarien eta gortinen atzean ere hezetasunak agertu ohi dira, aireak zailtasunarekin zirkulatzen baitu 

bertan eta angelu bertikaletan. 

 

Etxebizitza berriek ere arazo horri aurre egin behar diote, leihoetan beira bikoitza eta zurgintza hermetikoa badute ere; izan 

ere, hainbat kasutan, airea berritzeko ezintasunak kondentsazioa errazago sortzea eragin dezake. Kasu horietan arreta 

berezia eskaini behar zaio aireztapenari. 

  

  

Prebenitzeko jarraibideak 
 

Patologia mota horien aurrean konponbidea zaila da, askotan arrazoi bat baino gehiago dagoelako. Dena den, 
kasu gehienetan arazoa konpondu daiteke etxebizitzaren erabilerari lotutako jarraibide jakin batzuk betez: 
 

- Berokuntzaren erabilera zuzena: jauzi termiko handiak saihestuz. Hobe da 18-19ºC-ko tenperatura 
konstantea mantentzea eta 20-21ºC-ra igotzea, 16ºC-tik 21ºC-ra pasatzea baino, eskaera termikoa 
handiagoa baita. Etxebizitzak tenperatura homogeneoa mantendu behar du, horrela, kontsumoak txikiagoak 
izango dira. 

 

- Egunaren une jakin batzuetan airea berritzen dela bermatzea (aireztapena), batez ere, kanpoko tenperatura 
oso baxua ez denean. Adibidez, urtarrilean edo otsailean leihoak goizetan irekitzea kaltegarria da; hilabete 
horietan zehar hobe da eguerdian aireztatzea. 

 

- Egunaren une jakin batzuetan behar bezalako aireztapena ezin bada bermatu (gauetan), ur-lurrun kantitate 
handia eragitea saihestu. 

 

Kondentsazio-hezetasunaren ondorioz eragindako paramentuetan ager daitekeen lizuna erraz kendu daiteke heze 
dagoen (ura eta lixiba) zapi batekin garbituz. 
 


