Permanent natte muren
of vloeren?

Soil-ID Vochtwering:
praktische oplossingen met
een minimum aan overlast

Beperken,
Beperken,
Beperken
Ons uitgangspunt

Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages is een volle dochteronderneming van Soil-ID Bouwkundige Bodeminjecties, de
bouwputspecialisten bij uitstek
die ook in de grondstabilisatie
hun sporen hebben verdiend.
Bij zowel Bodeminjecties als
bij Vochtwering wordt gebruik
gemaakt van injectietechnieken, maar voor de rest zijn de
uitgangpunten toch verschillend.
Met ‘Bodeminjecties’ realiseren we droge bouwputten,
daarmee sparen we tijd en kosten voor de opdrachtgever.
Soil-ID ‘Vochtwering’ wordt zelden preventief ingeschakeld
maar des te vaker geraadpleegd als een kelder, muur of
vloer geteisterd wordt door vocht. Ons werkterrein wordt
gevormd door woningen, winkels en werkplaatsen. Grotendeels voor de oorlog gebouwd, ongeveer 80%.
Het verschil tussen Bouwkundige Bodeminjecties en Vochtbestrijding en Bouwputlekkages ligt in doel en toepassing.
De intenties zijn echter dezelfde: met inventieve injectietechnieken opdrachtgevers optimaal van dienst zijn. Hen tijd
en geld besparen.

Vocht in muren of vloeren
Vocht in gemetselde muren en in vloeren is vaak een gevolg
van de capillaire werking van poreuze bouwmaterialen zoals
baksteen en cement. Gemetselde funderingen zuigen het
grondwater dan als het ware op, waarna het in de haarvaten
van de constructie naar boven kruipt om daar zijn nadelige
werk te doen.
De muur of vloer raakt verzadigd met vocht.
behang of pleisterwerk laat los.
Schimmels krijgen de kans zich te ontwikkelen en zout vormt schilderachtige patronen op de wand. Het binnenklimaat wordt
aangetast, een doordringende muffe lucht
hecht zich aan kleren, meubels, mensen- en
dierenhaar.
De waarde van het onroerend goed daalt,
het woonklimaat wordt vergald. Met name
luchtwegen en gewrichten hebben te lijden
onder het aanhoudende vochtige binnenklimaat dat ook een aanslag pleegt op het
humeur van de gebruikers.
De lucht raakt binnenshuis meer verzadigd
met vocht dan de buitenlucht tijdens een
regenbui!
Doorslaand en optrekkend vocht vormen een
probleem dat zich niet vanzelf oplost. Er zullen maatregelen genomen moeten worden.

Aanpak: eerst testen
Soil-ID Vochtwering pakt vochtproblemen grondig en
efficiënt aan, maar pas wanneer de oorzaak duidelijk is
aangetoond.
Om de noodzaak van ingrijpen aan te tonen volstaat een
eenvoudige test die door iedereen kan worden uitgevoerd:
boor met weinig toeren, dus langzaam een diagonaal gat in
de aangetaste muur of vloer tot een diepte van 2/3e van de
dikte daarvan.
Is het boorgruis droog? In dat geval heeft u een oppervlakkig vochtprobleem, bijvoorbeeld door condensvorming. Een
injecteerbedrijf zoals Soil-ID kan u niet helpen.
Het probleem wordt veroorzaakt door te ver doorgevoerde
isolatie of door gebrekkige ventilatie. Meer, beter, vaker
ventileren zal het probleem verkleinen of zelfs helemaal
oplossen. In elk geval zal de vochtigheid van de muur sterk
afnemen.
Is het boorgruis daarentegen vochtig, dan wordt dat waarschijnlijk veroorzaakt door de capillaire werking van de muur
en daar kan Soil-ID met injecties een einde aan maken.

Injecteren
De oplossing van Soil-ID is eenvoudig, weinig overlast
veroorzakend en effectief.
Op regelmatige onderlinge afstand worden gaten in de
muur geboord. Daarin worden injectielansen aangebracht
die het mogelijk maken een vloeistof in de muur te
verspreiden die een chemische dam in de muur opwerkt
waardoor optrekkend vocht geen kans meer krijgt.
De methode is veel eenvoudiger dan de technieken van
vroeger toen er metselwerk verwijderd moest worden om
met lood of leisteen het optrekkend vocht een halt toe te
roepen.
Het injecteren van de muur is betrekkelijk eenvoudig,
effectief en de overlast is minimaal.
Dat geldt helaas minder voor het stadium daarop: het
herstel van het aangetaste stucwerk van de muur
is ingrijpender en ook kostbaarder. Het bestaande
pleisterwerk moet vervangen worden door een
vochtregulerende variant die eventueel met een damp open
verf afgewerkt kan worden.
Alleen dan kan het in de muur achtergebleven vocht in de
loop van de tijd verdampen.
Laat u zich daarom goed voorlichten door een ter zake
kundige vakman.

Ervaring
Soil-ID Vochtwering bestaat nog niet zo lang, toch kunnen we desondanks al bogen op een aantal indrukwekkende prestaties. Dat is het gevolg van het feit dat onze medewerkers bij andere vochtbestrijdingsbedrijven al
een schat aan ervaring hebben opgedaan. Net als het management. Soil-ID Vochtwering wordt ingeschakeld voor
uitdagende projecten en die projecten trekken op hun beurt professionals aan die hun sporen hebben verdiend.
Beide aspecten versterken elkaar.
Daardoor kunnen we elk werk aan. Klein of groot, ingewikkeld of niet. Onze organisatie is plat, wordt als dat nodig
is uitgebreid met zzp’ers die hun sporen net zo goed hebben verdiend als wijzelf. Zo combineren we flexibiliteit
met productiviteit van hoog professioneel niveau.
Dat resulteert in projecten zoals:

Een woning
Een particuliere woning of het onroerend goed van
een woningbouwvereniging, voor onze specialisten
maakt het geen verschil.
Zodra is vastgesteld dat het daadwerkelijk om
doorslaand of optrekkend vocht gaat, rijden we voor
met een goed uitgeruste servicebus.
Welke maatregelen genomen moeten worden is
volledig afhankelijk van de aard van het probleem.
Onze vakmensen zijn volledig geëquipeerd om de
oorzaken van de overlast niet alleen te herkennen, maar ze
ook weg te nemen. Omdat ze beschikking hebben over alle
installaties en producten om het probleem aan te pakken,
kunnen ze in overleg met de opdrachtgever niet alleen de
methode van aanpak kiezen, maar eventueel ook direct
beginnen met de bestrijding van de overlast.

Een parkeergarage…
…voor honderden auto’s heeft op de onderste verdieping
hinder van wateroverlast. Het water krijgt de kans omdat
er in de vloer talloze haarscheuren zijn ontstaan. Op basis
van de hoeveelheid scheuren wordt besloten deze niet te
injecteren, maar een compleet chemisch scherm onder de
vloer aan te brengen.
Ook de wanden bleken niet helemaal dicht. De scheuren
daarvan zijn met injecties gedicht. Ook hebben we de lekkage van het onderkomen van de beveiliging opgelost en een
watervoerende dilatatievoeg is met injecties gerepareerd.
Tijdens het werk kon de garage overdag voor het grootste
deel gewoon worden benut. Aan het einde van de werkdag werd alles opgeruimd zodat de parkeercapaciteit in de
avonduren praktisch voor 100 % kon worden benut.

Een ondergrondse
verbouwing
Een supermarkt wil in de
parkeergarage een liftput laten
bouwen. De garage staat in het
grondwater. De constructeur
(Goorbergh Fundamenteel)
slaagt erin de betonnen put te
realiseren door de 30 cm dikke betonvloer in te zagen en
daarna een betonnen kuip van enkele m2’s te bouwen.
De aansluiting tussen de betonnen bak en de bestaande
betonvloer wordt gemaakt met een nieuwe dilatatienaad,
maar die blijkt, zoals verwacht niet helemaal waterdicht.
Zodra wij de lasnaad hebben geïnjecteerd is het probleem
uit de wereld.

Renovatie woningbouw
In Amsterdam wordt in de binnenstad een groot complex
herenhuizen uit de vorige eeuw ingrijpend gerestaureerd
en aangepast aan de wooneisen van deze tijd. Goorbergh
Fundamenteel heeft het funderingsherstel gerealiseerd en
nieuwe betonnen vloeren met inkastingen aangebracht.
Wij maken de gemetselde muren met injecties waterdicht
zodat de nieuwe bewoners van de appartementen niet
geconfronteerd zullen worden met optrekkend vocht. Dat
was voor veel van de vorige bewoners een vertrouwd
verschijnsel.

Kelder

Kelders staan in grote delen van ons land grotendeels
onder het grondwaterniveau. Vochtoverlast kan daardoor
behoorlijke vormen aannemen, tot en met het niveau van
complete overstromingen toe.
Oorzaken en gevolgen worden mede bepaald door de omstandigheden en constructie. Wij passen onze methodiek
daarop aan. Een gemetselde kelder vergt een andere aanpak dan een constructie
van gewapend beton.
In de praktijk zijn er tal
van mogelijke oorzaken
en evenzoveel oplossingen van vochtoverlast in
kelders.
Scheuren in de wand of
vloer, lekkende dilatatienaden, kimnaden
(overgang tussen wand
en vloer) of hoekconstructies: we hebben
de middelen en de
technieken in huis om
het probleem duurzaam
op te lossen.

Vochtwering en...:
bouwputlekkages
De specialisten van Soil-ID treden niet alleen op tegen het
langzaam door vocht ondermijnen van bestaande gebouwen. Ook tijdens het realiseren van nieuwbouw kunnen zich
tal van ontwikkelingen voordoen die om acuut ingrijpen van
onze vakmensen vragen.
Een damwand loopt uit het slot, een diepwand lekt, een
groutanker is niet waterdicht. In sommige van die gevallen kan de projectschade groot zijn, nog afgezien van het
tijdverlies.
In dergelijke situaties rukken we onmiddellijk uit met goed
uitgeruste servicewagens en pakken we het probleem
meteen bij de wortel aan.
In bepaalde opzichten verschilt het werk niet of nauwelijks
van het injecteren dat we in de bestaande bouw doen, maar
de locaties en de omstandigheden zijn anders: het betreft
vooral bouwputten.
Daardoor is de schaalgrootte van de overlast vaak een
andere dan die in de bestaande bouw. Als er tientallen m3’s
water per uur de kuip instromen vraagt de situatie om het
onmiddellijk nemen van ingrijpende maatregelen.
Ook in die gevallen zijn we in staat de juiste keuzes te maken en de schade te beperken tot een minimum.
Bij grote verbouwingen, zoals het Mauritshuis in Den Haag
of het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam komen we in actie als er ondergrondse projecten moeten worden uitgevoerd, gesitueerd tot ver onder de waterspiegel.
Voor de constructie van trekankers bijvoorbeeld moeten dan
keldervloeren worden doorboord die soms meters onder
grondwaterniveau liggen.
Met behulp van onze injecties wordt dat op een veilige
manier mogelijk gemaakt,
zonder vochtoverlast.
Ook als er 6 meter waterdruk op staat, zoals in Den
Haag het geval was!

vochtoverlast?
Beperk de gevolgen.
Soil-ID Vochtwering stelt zich constructief
op. In letterlijke en overdrachtelijke zin:
we kiezen de kortste en daarmee meest
effectieve (voordelige) weg naar een droog
resultaat.
Kijk op www.soilidvocht voor actuele informatie.
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