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Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła
winno zostać poddane całkowitej wymianie
raz na dwie i pół godziny.
W nowo powstałym budynku powietrze
powinno być wymieniane przynajmniej raz
w ciągu godziny przez okres pierwszego
roku, aby szkodliwe gazy i wilgoć zawarte w konstrukcji budynku zostały usunięte. W budynkach suchych i starszych niż
jeden rok wentylacja może być regulowana w zależności od potrzeb. Powinna
być ona wzmożona podczas gotowania,
prania, kąpieli lub korzystania z sauny
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