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TEKNIKK

Dugg eller kondens på vinduene er helt normalt, men man kan 
gjøre flere ting for å begrense det. Det er mange faktorer som 
gjør at det blir dugg på vinduene, og vår og høst er det værst for 
de fleste, og om vinteren blir det gjerne is i stedet.

Man kan få dugg både på utsiden og innsiden av vinduet. På 
utsiden er det et tegn på at vinduet har god isolasjonsevne. Det 
er gjerne det man har på 2, 3 lags glass og er lite aktuelt på 
bobiler, men en får selvsagt dugg på utsiden når det er veldig 
høy luftfuktighet ute.

Duggen, eller rettere sagt kondensen på vinduet, er fuktighe-
ten i luften som kondenserer mot den kalde flaten som vinduet 
er. Kondens kan man også få på mange andre steder i bobilen, 
oftest på steder som kaldes for kondenspunkter, og som ofte 
består av materialer med bedre varmeledningsegenskaper enn 
andre. Gjennomgående, eller delvis gjennomgående detaljer av 
metall, blir det lett kondens/vann rundt.

Temperatur, luftsirkulasjon og luftfuktighet er de viktigste 
faktorer å ta hensyn til. Varm luft inneholder mer fuktighet 
enn kald luft, og denne fuktigheten blir dugg på kalde flater, 
og frontvindu er mest utsatt.

God luftsirkulasjon er viktig for å redusere dette. Takluke og 
luftespjeld bør alltid stå på litt trekk for å sikre luftsirkulasjon. 
Vifte, varme, «fuktsluker» er ting en kan forbedre det med. 
Noen har sydd artige figurer og fylt dem med kattesand og satt 
dem i nærheten av frontruten for å begrense kondens.

Når man koker noe på komfyren, er det lurt og ha litt ekstra 
trekk så dampen går ut gjennom takluken. Jo flere personer i 
bobilen, jo mere luftfuktighet i luften, og man bør ha mer luf-
ting. Hvert menneske puster ut ca. ½ l vann i løpet av natten, 
og derfor kan det godt være mest fukt om morgenen, om ikke 
trekken/luftingen er så god at luften får litt fart så ikke duggen 
får festet seg. 

Som sagt har også uteluften mye og si, en regnfull fuktig dag 
er problemet større enn på en tørr fin dag. Det er mange måter/
utstyr en kan benytte til å tørke og vaske vidu med, og anti-
dugg kan også hjelpe på hvor fort/mye det dugger på vinduet.

Nå er det flere merker som leverer elektriske naler til å 
benytte på vinduet. Vi kjøpte en for mange år siden, og da slip-
per man vannet som ofte renner ned på dashbordet når man 
tørker vinduet med nal eller fille/klut. Å legge et håndkle eller 
en fille nederst langs vinduet for å samle opp vannet, slipper 
man også ofte med en slik elektrisk nal.
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Hvordan fjerne dugg
Dugg på vinduer, har nok alle med bobil 
opplevd, i større eller mindre grad.


