HOE OPSTIJGEND
VOCHT BEHANDELEN?

50 cm

STAP 1: voorbereiden vóór het behandelen van
opstijgend vocht
2

1.

Verwijder plinten, lambrisering en maak de te injecteren mortelvoeg
vrij.

2.

Is het pleisterwerk aangetast door het vocht, verwijder dan alle
pleister tot 50cm boven het hoogste punt waar het opstijgend vocht
voorkomt.

3.

Is het pleisterwerk niet aangetast, verwijder deze dan tot de hoogte
van de eerste voeg boven de binnenvloerpas.

12 mm

10 cm

STAP 2: boor gaten vóór het injecteren van de volle
binnenmuur
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4.

Meet de dikte van de te behandelen muur. Stel de boordiepte (2cm
minder dan de dikte van de binnenmuur) in op de afstandhouder van
de boormachine of plak een stuk tape rond de boor op de gewenste
boordiepte.

5.

Maak langs 1 zijde horizontale boorgaten in de voeg met een
boordiameter van 12mm. Doe dit in de eerste voeg boven de
binnenvloerpas. Maak nadien de boorgaten stofvrij.

STAP 3: injecteren van emulsiegel in 3 stappen
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6.

Breng de spuitmond volledig in tot het einde van het boorgat en trek
enkele centimeters terug.

7.

Vul het boorgat gelijkmatig met het product tot op 1cm van het
muuroppervlak.

8.

Dicht de boorgaten onmiddellijk met cementmortel.

Tip: Gemorst? Was de geknoeide emulsiegel onmiddellijk af met warm
zeepsop.

STAP 4: laat de muren uitdrogen
9.
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Laat de vochtige muur voldoende uitdrogen. Hoe dikker de muur,
hoe trager deze droogt: gemiddeld is dit 1 maand per 1 centimeter
(dikte van de muur) bij normale omstandigheden. Controleer vóór
het opnieuw bepleisteren van de muur de concentratie zouten in
de bakstenen of in het pleisterwerk. Is de concentratie te hoog, dan
nemen de zouten het vocht opnieuw uit de ruimte op. Plaats een
zoutwerend membraan of zoutwerend vlies om het ontstaan van
nieuwe vochtplekken te voorkomen.

Vochtige muren injecteren
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Deze optie is goedkoper en sneller dan het volledig onderkappen
van muren. Via boorgaten in de muur wordt een emulsiegel (Dry-out)
geïnjecteerd. Deze gel zal zich verspreiden in de poriën van de bakstenen
en zal zo een waterwerende laag vormen, die het opstijgende vocht
tegenhoudt. Heb je en specifiek probleem, vraag dan raad in een colora
winkel in jouw buurt.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de
juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

