
Sửa nhà 

There are no translations available.    

Nếu  như tường nhà bị thấm sau khi một trận mưa rào, bạn cần xem xét  kỹ vết  thấm bắt đầu
từ đâu. Nhiều khi cả mảng tường lớn bị ngấm nước,  nhưng  nguyên nhân lại chỉ bắt đầu từ một
vết nứt nhỏ ở trên cao. Những  vết ố  dưới chân tường chưa chắc đã do nước ngấm từ nền nhà
lên. Nguyên  nhân có  thể do giữa nhà bạn và nhà bên có một khoảng cách nhỏ, khi nước  mưa
tạt  vào chảy ri rỉ dọc theo mạch giữa gạch xây đọng lại ở chân  tường.  Thường gặp là trường
hợp xây nhà sau chỉ trát được tường phía  bên mình,  còn bên giáp nhà hàng xóm đành chịu
và nước sẽ dễ dàng ngấm  vào bức  tường này. Sau khi xác định rõ nguyên nhân và vị trí, bạn
mới  thực hiện  theo các phương án cụ thể. Đối với trường hợp này, bạn cần  làm mũ che  đỉnh
tường cẩn thận, không để nước mưa tạt vào khe gây ngấm.

  

Nếu  nhà bạn bị dột qua mái tôn, bạn hãy xem xét kỹ các lỗ thủng. Bạn  hãy  lau sạch vùng
xung quanh lỗ thủng rồi dùng keo silicon gắn lại.  Nếu  không có, dùng tấm bọt biển nhúng vào
một chút xăng cho mềm ra rồi  nhét  vào lỗ thủng. Đây là cách chữa rẻ tiền nhưng cũng khá
hiệu quả. Lỗ  thủng  nhỏ có thể gắn lại với một chút sơn đặc.

  Nếu nhà bạn bị dột qua mái tôn, bạn hãy xem xét kỹ các lỗ thủng nhất là mái nhà của bạn
được làm bằng ngói đã lâu.   

Phần  mái bê tông lát gạch bị dột là khó tìm ra nguyên nhân hơn  cả. Trát xi  măng thì mất
thẩm mỹ vì bạn còn muốn dùng sân thượng làm  nơi vui chơi,  bạn lấy nhựa đường nấu chảy rót
vào các khe mạch. Trước  đó, phải dùng  vật sắc cạnh cạo đi lớp xi măng miết giữa các viên
gạch  và làm vệ sinh  thật kỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Lâu  ngày, nhựa đường 
co ngót vẫn tạo ra kẽ hở ngấm nước. Bạn phải tìm đến  những biện pháp  triệt để hơn.

  

Vá lại những vết nứt, hãy xem xét vị trí và hình  thức của vết nứt.  Nếu là vết nứt chỉ có ở lớp
vữa trát, không ăn sâu vào  gạch, không có  quy luật thì chưa chắc đã do nhà bị lún, bạn chỉ
cần đục  bỏ lớp vữa để  trát lại. Nếu vữa tường bị rộp từng mảng, bạn không được  trát lại luôn 
mà phải đập rộng các mảng xung quanh, để đề phòng tiếp tục  nứt vỡ.  Nhưng nếu vết nứt
tường đã ăn vào gạch hoặc ở mép tiếp giáp  giữa tường  và cột bê tông, cần dùng râu thép móc
vào làm mối liên kết  giữa các  viên gạch bị nứt bằng cách kẻ các đường vạch thẳng góc với 
phương nứt.  Bạn ghi lại ngày tháng và theo dõi qua một thời gian, đường  vạch có còn  thẳng
hàng hay đã bị dịch chuyển. Mức độ dịch chuyển trong  thời gian  ngắn cho thấy vết nứt tiếp
tục lan rộng, cần tìm hiểu nguyên  nhân để xử  lý đúng bệnh. Sau khi trát và bả lại, cần sơn toàn
bộ bức  tường cho  đều màu, tránh sơn một khu vực rất khó đều màu, làm bức tường  như bị 
cảm giác vá víu.

  

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia:
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Sửa nhà 

  

Rất  nhiều nhà gặp sự cố, phải sửa chữa thường không lường trước được  công  việc. Nhiều khi
bắt tay vào sửa tưởng nhanh chóng, đơn giản ai  ngờ “cải  sảy nảy cái ung” càng lao vào càng
thấy phức tạp, càng “rối  như canh  hẹ”. Một vết nứt vỡ nhỏ, mới đầu chỉ định trát qua loa,
nhưng  rồi phải  làm lại cả bức tường, thậm chí làm lại cả móng, để khắc phục  sự lún nứt  từ
gốc.

  

Những  công việc nhỏ như quét sơn, chống dột, chống thấm, cho đến  khi ngăn  chia phòng,
phá bỏ tường, chuyển cầu thang, sửa lại khu vệ  sinh, rồi lớn  như nâng thêm tầng, phá bỏ và
mở rộng một phần nhà, đều  có thể dẫn đến  những chuyện khó lường. Do đó không nên coi
thường bất  cứ một việc gì.  Cần cân nhắc kỹ với sự góp ý của các chuyên gia, hình  dung ra
một số sự  cố có thể xảy ra và những trường hợp phát sinh cần  giải quyết. Việc sửa  chữa nhà
là quan trọng, đừng mời những tốp thợ tay  ngang lại không có  trình độ, không có kinh nghiệm
mà lại sai vào cái  dại “của rẻ của ôi”.
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