
Vochtproblemen? 
Infoavond 15 september 2015 



 Condens op koude plaatsen (onderkant ramen en muren, 
hoeken) 

 

 Absorberende materialen zoals papier, stof, kledij… voelen 
vochtig aan. 

 

 Loslatend behang en bladderende verf 

 

Vochtproblemen herkennen 



Oorzaken 



 Hogere energiefactuur 

 

 Luchtwegen aantasten 

 

 Beschadigen elektronica 

 

 Meer bacteriën in huis 

Gevolgen vochtproblemen 



 Opstijgend  vocht    
 Oorzaak : constructiefouten, te lage bepleistering, doorslaande regen in volle baksteenmuren 

zonder spouw.  
 Oplossing : injectie 
 

 Condensatievocht   
 Oorzaak : slecht verluchte ruimten, koudebruggen, plafonds , hoeken van de woning,  raamkozijnen 

waar de spouwisolatie niet goed aansluit, geen ventielatiesysteem bij nieuwe ramen  
 Oplossing : ventilatie, ventilatiesysteem bij nieuwe supergeïsoleerde ramen 
 

 Schimmelvlekken  
 Oorzaak :  condensvorming, adem, lichaamsverdamping in slaapkamers 
 Oplossing : ventilatie, isolatie 
 

 Bouwvocht  
 Enkele maanden tot een jaar bij een nieuwbouw of verbouwing  
 Oplossing : verwarming aanzetten en alle ramen kantelen 
 

 Vochtproblemen badkamer 
 Oorzaak : gebrek aan ventilatie dat in combinatie met een slecht geïsoleerd plafond en muren een 

schimmelexplosie kan veroorzaken   

Verschillende soorten 
vochtproblemen 



Oplossingen 



 Vormt een waterdicht scherm in de muur 

 

 Solventvrije gels  

 

 

 Injectie van vochtwerend middel in 
muur 



 Als gevels vocht absorberen 

 

 Stopt binnendringen extern vocht 

 

 Welke muren: Baksteen - Beton 

 

Muren impregneren of hydrofoberen 



 Niet altijd mogelijk (gemeenschappelijke muur) 

 

 Nadeel: arbeidsintensief en binnenmuren opnieuw 
bepleisteren 

 

 Zeer duur 

 

Onderkapping muren 



 Box-in-box systeem 

Kelderdichting 



Salpeter 



Ventileren! 



 Komt voornamelijk voor door constructiefouten : 

 Geen of slecht geplaatst dampscherm  

Niet luchtdicht afgesloten isolatie 

Dakisolatie en vochtproblemen 



 Temperatuur in huis altijd boven 16°C 

 Elke dag 20minuten ventileren 

 Dampkap gebruiken bij koken 

 Badkamer genoeg ventileren 

 Na douche natte wanden en vloer opdrogen 

 In vochtig huis meubels niet tegen muur 
(luchtcirculatie) 

 Was niet binnenshuis laten drogen 

 

Praktische tips om vochtproblemen 
te voorkomen 



Toch vochtproblemen? 



Bedankt voor uw aandacht 


