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Protect Vochtwering 
Vochtbestrijding van Vochtproblemen in huis 

Met ruim 25 jaar ervaring is Protect Vochtwering de beste keus voor 
vochtbestrijding. Wij zijn expert in het oplossen van vochtproblemen in huis. 
Door jarenlange ervaring beschikken wij over veel bouwtechnische 
vakkennis ten aanzien van het beschermen van gebouwen en woningen 
tegen de schadelijke werking van vocht.  

Wij bieden een gegarandeerde effectieve en duurzame oplossing. 

JAAR EXPERTISE

06 - 212 60 249

VAKKENNIS ONLINE



Optrekkend vocht 
Vochtige muur boven de fundering 

Optrekkend vocht is te herkennen aan: 

Het loslaten van stuc- /pleisterwerk 

Natte plekken aan onderkant muur 

Schimmel op het behang en boven plint 

Natte rottende koppen aan vloerbalken 

Optrekkend vocht vormt een combinatie met water dat opstijgt in poreuze materialen, zoals baksteen en 
de in het water aanwezige hygroscopische zouten. Deze zouten nemen vocht uit de lucht op en staan deze 
vervolgens weer af aan het metselwerk of de stuc-/ pleisterlaag. Deze zouten beïnvloeden ook de 
stijghoogte en de snelheid van het optrekkend vocht.  

De bron van het optrekkend vocht kan per situatie verschillen. De oorzaak kan gezocht worden in het 
grondwater of het oppervlaktewater. Ook kan vocht opgenomen worden uit aarde, die tegen de fundering 
aan ligt. 

Om het capillaire proces van water opzuigen te stoppen moet er een ondoordringbare laag in het 
metselwerk aangebracht worden. 

Een methode hiervoor is onder andere de mechanische onderbreking. Hierbij wordt een laag metselwerk 
verwijderd, waarna in de ontstane ruimte een waterdichte laag, zoals lood, glas, polyester of beton wordt 
aangebracht. Deze methode is zeer bewerkelijk en daardoor erg duur. 
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productbeschrijving 

PROSOL HP15 
Prosol Hp15 is een vloeibaar verkiezelingspreparaat met een 
dubbele werking voor het afdichten tegen grondvocht en niet 
drukkend water. Prosol Hp15 heeft een dieptewerking en geeft 
oppervlakteversteviging. Door mineraliseren ontstaat in de 
indringzone een duurzame afdichting, versteviging, verstening en 
een betere weerstand tegen agressieve stoffen. De techniek van 
het injecteren onder lagedruk heeft voordelen. Het belangrijkste 
voordeel is de controleerbare en snelle verzadiging van het 
metselwerk. Ook kunnen grote hoeveelheden injectievloeistof 
worden ingebracht. Het product werkt heel effectief bij een hoge 
vochtigheidsgraad van het metselwerk.



INJECTIEMETHODE 
De beste en betaalbare methode is het inbrengen van een verkiezelingsvloeistof. Hierbij worden de poriën 
in de muur voorzien van een waterafstotend middel. Het product Prosol Hp15 geeft een verstening van de 

muur en vormt daardoor een ondoordringbare barrière. Dit 
gebeurt door middel van injecteren onder lagedruk. 

Het is voor een goede bestrijding van optrekkend vocht 
eveneens essentieel, dat er niet alleen naar het vochtgehalte 
wordt gekeken, maar ook naar de aanwezigheid van 
hygroscopische zouten. Blijven zouten na het aanbrengen van 
een ondoordringbare laag in de muur achter, dan is tevens een 
zoutsanering nodig. Zouten werken hygroscopisch, dat wil 
zeggen; ze nemen vocht uit de omgeving op en houden dit 
relatief lang vast. Bij verhoging van de temperatuur staan ze dit 
gedeeltelijk weer af, waardoor opnieuw kristallisatie plaatsvindt. 

Slechts op één manier kan resoluut een halt worden toegeroepen 
aan optrekkend vocht. De zich bewezen behandelingsmethode, 
welke Protect Vochtwering gebruikt, stopt het optrekkend vocht 
in de muren definitief af.  

In een horizontale reeks boorgaten binnen en/of buiten wordt een vloeistof onder lagedruk geïnjecteerd. 

Werkwijze van de Injectiemethode

De boorgaten hebben een diameter van 14 mm en de onderlinge afstand bedraagt ongeveer 15 tot 20 cm. 
De gaten worden binnen of buiten aangebracht, afhankelijk van de muuropbouw, ongeveer 10 tot 30 cm 
boven het maaiveld, respectievelijk de vloer.  

Er wordt, onder een hoek van 30°, schuin naar beneden geboord tot minimaal 5 cm en maximaal 15 cm 
diepte. Dit is afhankelijk van de muurdikte. De injectievloeistof Prosol Hp15 wordt onder een druk van 2 tot 
5 bar via injectienaalden ingebracht. De druk is afhankelijk van de staat van het metselwerk. Vervolgens 
worden de boorgaten afgedicht.
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AFBEELDING LINKS

Er is geen barrière gemaakt en het vocht 
vindt zijn weg naar boven. 

AFBEELDING RECHTS 
Na het injecteren vormt zich een 
doorlopende barrière. Deze is 
ondoordringbaar voor optrekkend vocht. 

https://protectvochtwering.nl/optrekkend-vocht-oplossen


Zoutsanering 
Bestrijden van muurzouten (hygroscopische zouten)

Stuc-/pleisterwerk met zoutschade 
Verantwoordelijk voor de problemen zijn een aantal factoren, zoals optrekkend 
vocht, doorslaand vocht, inwendige condensatie. Afhankelijk van de mate 
waarin dit plaatsvindt dienen daartegen maatregelen getroffen te worden.  

Maatregelen zijn bijvoorbeeld: 
Optrekkend vocht bestrijding door injectiemethode 

Lekkage door reparatie en eventueel bouwtechnische maatregelen 

Doorslaand vocht, bijvoorbeeld door hydrofobering, muurafdichting 

Hygroscopisch vocht door ontzouten 

Condensatie c.q. koudebrug door isolatie 

Grondwater, bijvoorbeeld door preventieve of curatieve afdichting 

Materialen die water opnemen veranderen ten aanzien van het droge 
materiaal, in lengte, in omvang, in gewicht, in sterkte en in geleiding. 

Vochttransport of vochtmechanismen en daarin opgeloste bouwschadelijke 
zouten, zoals sulfaten, chloriden en nitraten leiden tot de eerdergenoemde 
problemen. Processen van drogen en mechanische krachten maken de 
problemen zichtbaar. Iets wat vocht, water opneemt en transporteert wil dit ook 
weer afstaan, afhankelijk van de temperatuur. 
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AÏDA INJECTIECRÈME 
De crèmige consistentie maakt het mogelijk horizontaal geboorde gaten onder lagedruk te vullen 
zonder dat het injectiemiddel uit de gaten wegloopt, c.q. wegvloeit. De lint- en stootvoegen vormen op 
die manier de barrière. Het product geeft een goede afdichting en versteviging van de steen.

MUURZOUTEN 
Wanneer er geringe 
hoeveelheden muur-
zouten worden aan-

getroffen, dan wordt tot 
ca. 50 cm boven de 

boorgaten het stucwerk 
verwijderd. Vervolgens 
worden twee verkieze-

lingsbewerkingen 
uitgevoerd.

Optrekkend vocht bestrijden met Aïda injectiecrème
De horizontale boormethode met Aïda injectiecrème
Dit product wordt gebruikt om horizontaal geboorde gaten (niet schuin naar beneden) te 
injecteren onder lagedruk. Spleten, scheuren en holle ruimtes kunnen probleemloos worden 
behandeld. De boordiameter is hierbij 14-18 mm, afhankelijk van de muurdikte. 



Het afstaan van vocht en water ontstaat door verdamping. Dit vindt plaats in verdampingszone en is 
afhankelijk van de temperatuur, zowel die van de omgeving als de ondergrond en dit wil nogal eens sterk 
verschillen. Ter plaatse van die verdampingsgrens c.q. zone vindt dan zoutkristallisatie plaats. De 
kristalvorming gaat gepaard met krachten die niet onderschat moeten worden. 

Zolang bouwschadelijke zouten in oplossing zijn richten ze meestal minder of geen schade aan. Dit komt 
helaas niet zo vaak voor. Vandaar dat de zoutschades niet alleen in of op pleisterlagen plaatsvindt. Ook 
tussen de verschillende materialen worden deze door de druk, welke hierbij ontstaat, uit elkaar gedrukt of 
kapot gemaakt. 

Bovendien werken zouten hygroscopisch, dat wil zeggen; ze nemen vocht uit de omgeving op en houden 
dit relatief lang vast. Bij verhoging van de temperatuur staan ze dit gedeeltelijk ook weer af, waardoor 
opnieuw kristallisatie plaatsvindt. We hebben dus te maken met een vorm van beweging van de steen, 
pleisterlaag of tussen lagen onderling. Met andere woorden; materiaal waarin dit plaatsvindt, is constant in 
beweging. Dit proces kan niet ongelimiteerd doorgaan, want ‘de rek’ is er een keer uit en het materiaal gaat 
dan kapot. 

Vochtoorzaken in metselwerk 

Praktisch alle vormen van schade in gebouwen wordt veroorzaakt door water in samenwerking met zouten. 
Vochtige en natte muren zorgen voor enorm veel warmteverlies en zijn bovendien onhygiënisch, denk 
daarbij aan aangehecht vuil en schimmel. 

VERKLARING AFBEELDING 

1. Optrekkend vocht 

Vocht vanuit de bodem, fundering wordt opgenomen 
in de capillairen en wordt getransporteerd naar de 
hogere gedeelten. Hierbij worden de zouten 
meegenomen. Het water verdampt en de zouten 
blijven achter. Dit proces herhaalt zich steeds.

2. Zijdelings indringend grondvocht 
en niet drukkend water 

3. Hygroscopisch vocht 

Hieronder wordt verstaan; de eigenschap zouten/
water uit de omgeving (lucht en metselwerk) op te 
nemen en vast te houden. 

4. Condensatie 

Dit is de verandering van waterdamp aanwezig in de 
lucht, in water, op of in gevels. 

5. Slagregen of spatwater 

6. Vochtproducerende huishoudelijke apparaten 
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Voorbeelden van huishoudelijk vocht produceren zijn bijvoorbeeld: 

Koken per keer ca. 2 liter 

Afwassen per keer ca. 0,5 liter 

Vloer dweilen per keer ca. 1,5 liter 

Ademen/transpireren per gezin per dag ca. 2,5 liter 

Planten per dag ca. 0,25 - 2 liter 

De was doen per week ca. 12 liter 

Hygroscopische zouten 

Hygroscopische zouten zijn het meest voorkomende probleem in het souterrain, de kelder en de begane 
grond van de woning. Optrekkend vocht is niet uitsluitend een kwestie van water dat zich in de muur 
verspreid. Dit water bevat namelijk zouten, waarvan sommige hygroscopisch zijn. Dit wil zeggen dat deze 
zouten vocht uit de lucht opnemen en dit vocht opnieuw terecht komen in de vloer en de muren. Dit is 
woonvocht. Nadat het water is verdampt blijft het zoutresidu duidelijk zichtbaar achter. Deze plekken zijn zo 
hardnekkig, dat zelfs, wanneer het optrekkend vocht geheel is verdwenen, het zout in de muur water blijft 
opnemen. 

Hygroscopische zouten zullen bij voortduring de open structuur van het stuc-/pleisterwerk verstikken en 
daardoor gelijkmatige opdroging van de muur verhinderen. 

WERKWIJZE BESTRIJDEN VAN HYGROSCOPISCHE ZOUTEN (MUURZOUTEN) 
Stuc- en/of pleisterwerk wordt verwijderd 

Is er sprake van optrekkend vocht, dan volgt eerst de boorgatenmethode (zie Optrekkend 
vocht voor nadere beschrijving)  

Zoutsanering: de muren worden behandeld met de vloeistof Profluaat en vervolgens 
geborsteld 

De muren worden onder lagedruk geïmpregneerd met Pro-Kiesol. Direct na het impregneren 
worden 3 lagen Pro-Sulfatexmortel aangebracht. Elke laag wordt afzonderlijk geïmpregneerd 
met Pro-Kiesol 

Als afwerking wordt een Saneermortel opgebracht 
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https://protectvochtwering.nl/muurzouten-bestrijden


Producten voor Zoutsanering 
& Wat Muurzouten kunnen aanrichten
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PROFLUAAT 
Profluaat is een preparaat voor het 
neutraliseren van alkalische ondergronden en 
ijzerzouten in baksteen. 

PRO-KIESOL 
Pro-Kiesol is een product voor het 
droogleggen van metselwerk tegen vocht. 
Door het hoge aandeel kiezelzuur ontstaat een 
goede versteviging. Vooral door de 
dieptewerking van Pro-Kiesol op en in vochtig 
metselwerk, wordt dit verdicht en verstevigd, 
zodat bij waterbelasting, vocht, alsmede de 
daarin opgeloste zouten geblokkeerd worden, 
dat wil zeggen dat het transport hiervan wordt 
verhinderd. 

PRO-SULFATEXMORTEL 
Pro-Sulfatexmortel is een cementgebonden 
oppervlakte-afdichting met alkali vaste 
kunststoftoevoegingen. Pro-Sulfatexmortel 
saneert en beschermt sulfaat-beschadigde 
muren en bodemvlakken. Het stopt cement en 
steen verwoestende sulfaten. Pro-
Sulfatexmortel geeft na volharding een 
oppervlakte-afdichting met een grote 
bestendigheid tegen sulfaten en heeft een 
hoge vastheid. Ingetrokken oplosbare sulfaten 
worden bovendien in onoplosbare en 
daarmee onschadelijke verbindingen 
gebracht. 

SANEERMORTEL 
Saneermortel is een mortel op cementbasis 
met toevoegsels. De saneermortel is 
ademingsactief, hydrofoberend en tevens 
dampdoorlatend. Ondanks die 
eigenschappen is deze zeer goed 
waterafstotend en geeft voldoende sterkte.



Muurafdichting Binnen
De producten voor muurafdichting die voor de binnenmuren 
gebruikt worden geven de zekerheid dat de kelder of het 
souterrain 100% dicht blijft. 

Ook bij hoge waterdruk blijft de kelder of het 
souterrain dicht !!
Muurafdichting (oppervlaktebehandeling) wordt toegepast, 
wanneer de betreffende ruimte onder het grondniveau ligt, zoals 
o.a. een kelder en souterrain. 

Lekkage begint vanuit de kim (aansluiting vloer/muur) door het 
voegwerk en ook door de steen. Om dit effectief te kunnen 
bestrijden moet een vlakafdichting over de binnenmuren (of 
buitenmuren) worden aangebracht. 

De kimnaad wordt open gekapt - min. 2 cm breed en 
diep - en afgedicht met Waterplug. 

Waterplug is een snel zettende mortel voor het 
afdichten van actieve waterlekken in beton en 
metselwerk.  
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PRO-KIESOL 
Eigenschappen  

Dieptewerking door 
verkiezeling (=verstening) 
zonder dat daarbij een filter 
wordt gevormd, dat kan 
leiden tot afbladderen. 

Vermindering van de capillaire 
wateropname. 

Verbetering van de chemische 
bestendigheid. 

PROLITH WDM 
Deze afdichtingsmortel wordt 
vermengd met de toevoeging 
Prolith Emulsie Speciaal. 

Eigenschappen 
Afdichtingsmortel bestaande 
uit speciale hydraulische 
bindmiddelen 

Absoluut waterdicht, ook bij 
hoge waterdruk en ook 
bestand tegen agressieve 
stoffen die in het grondwater 
voorkomen. 

Snel doorharden en 
vorstbestendig. 

PROLITH EMULSIE SPECIAAL 
Eigenschappen 

Hoogwaardige 
kunstharsdispersie. 

Verhoogde elasticiteit. 

Toepassing 
Ter verbetering van mortels. 

Afdichting, versteviging en 
stofbinding.

https://protecctvochtwering.nl/muurafdichting-kelder-souterrain


Afdichten binnenmuren kelder of souterrain 

WERKWIJZE 
Pleister- of stuclaag wordt verwijderd en 20 cm cementdekvloer wordt vanuit de kim verwijderd. 

De kimnaad (aansluiting vloer/muur) - een kritieke plaats - wordt open gekapt (minimaal 2 cm breed en 
diep) en afgedicht met Waterplug. 

Binnenmuren haaks op de buitenmuren moeten plaatselijk worden verwijderd. 

De ondergrond moet voor de bewerking vochtig zijn. Een droge ondergrond wordt eerst nat gemaakt. 

De vochtige muren worden onder lagedruk geïmpregneerd met Pro-Kiesol (=verstening). 

Direct na het impregneren van Pro-Kiesol worden 3 lagen Prolith WDM aangebracht. Elke laag wordt 
afzonderlijk geïmpregneerd met Pro-Kiesol. 

De verticale hoeken en kim krijgen een extra behandeling. 

Totale afdichting; alle muren zijn rondom gesloten behandeld. 

Afwerklaag: een mortel op cementbasis met toevoegsels. Deze mortel verlegt de verdampingsgrens 
van het aanwezige vocht door bijvoorbeeld temperatuurverschillen. 

Na deze behandeling blijven de muren droog, zowel van water als waterdamp 
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HUISKELDERS - SOUTERRAIN - DOUCHECELLEN - BADKAMERS - ZWEMBADEN - VIJVERS - RIOOLPUTTEN - REINWATERKELDERS 



Werkwijze muurafdichting in beeld 
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Muurafdichting Buiten 
Kelderafdichting buiten 

Voor de muurafdichting aan de buitenzijde van de kelder gebruikt Protect Vochtwering een waterdichte 
kwastrubber Proplast. 

De scheuroverbrugging is minstens 2 mm bij 
een laagdikte van 4 tot 6 mm. 

Proplast is ook uitstekend geschikt voor het afdichten van: 

Badkamervloeren op houten zolders 

Douchecelvloeren 

Douchecelwanden 

Balkons 

Als roetisolatie 
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PROPLAST 
Proplast is een elastische bitumen 
rubberemulsie-coating. Dit product 
is zeer geschikt voor scheur-
onderhevige ondergronden. 

Eigenschappen 
Superelastisch. 

Scheuroverbrugging 1 tot 2 mm. 
Dit is afhankelijk van de aan te 
brengen laagdikte. 

Goede afdichting tegen 
vochtigheid en drukwater. 

Isolerend.



Vloerafdichting 
Afdichting voor vochtdoorlatende kelder- of 
souterrainvloer 

Afdichten van een vloer met Proplast, een elastische bitumen 
rubberemulsie-coating, geeft een scheuroverbrugging van minstens 2 
mm bij een laagdikte van 4 tot 6 mm.  Het product is superelastisch en 
geeft een goede afdichting tegen vochtigheid en drukwater. Ook werkt 
het product als isolerende laag over de vloer. 

WERKWIJZE 
De kimnaad (aansluiting vloer/muur) wordt open gekapt - minimaal 
2 cm breed en diep - en onder lagedruk geïmpregneerd met Pro-
Kiesol. 

Hierna wordt de kimnaad afgedicht met Waterplug. 

Eventuele verfresten, betonschilfers en aanwezige cementvloer 
wordt verwijderd en er volgt een grondige reiniging van de vloer. 

Scheuren en gaten worden onder lagedruk geïmpregneerd met 
Pro-Kiesol en afgedicht met Waterplug. 

Het gehele vloeroppervlak wordt onder lagedruk geïmpregneerd 
met Pro-Kiesol. 

Vervolgens wordt een laag van 3 mm Proplast opgebracht. 

De vloer wordt afgewerkt met een mortel op cementbasis met 
toevoegsels van synthetische kunstharsdispersies en hechtemulsie. 
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WATERPLUG 
Waterplug is een zéér snel 
hardende  hydraulische 
mortel, die harder wordt in 
contact met water 

Eigenschappen 
Stopt onmiddellijk 
infiltraties of doorsijpelen 
van water, zelfs onder 
hoge druk, door barsten, 
voegen en gaten en dit in 
alle structuren van beton 
en metselwerk.  

Duurzaam. Chloridenvrij, 
dus niet corrosie-
activerend. Expansief bij 
zetting, hetgeen een 
permanente afdichting 
verzekert. Het 
cementgebonden 
karakter geeft een 
perfecte compatibiliteit 
met beton en metselwerk. 

PRO-KIESOL 
Pro-Kiesol is een vloeibaar 
verkiezelingspreparaat met 
een dubbele werking voor 
het afdichten van vloeren 
tegen grondvocht en niet 
drukkend water. 

Eigenschappen 
Dieptewerking door 
verkiezeling (verstening). 

Oppervlakte versteviging. 

Vermindering van de 
capillaire wateropname. 

Verbetering van de 
chemische 
bestendigheid.



 

Vof Protect Vochtwering 
Geeft garantie op alle vochtwerende behandelingen 

Maakt gebruik van milieuvriendelijke en duurzame producten 

Contact 

Telefoon +31 (0) 6 212 60 249 

E-Mail  info@protectvochtwering.nl 

Formulier protectvochtwering.nl/contact 

Meer lezen over Vochtbestrijding van Vocht in huis? 

Internet protectvochtwering.nl 

Artikelen protectvochtwering.nl/blog 

Correspondentie 

Molenstraat 20 

7551 DC  Hengelo 

KvK.nr.  01076034 

Btw.nr.  NL818104193.B01 
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Lekkage van betonvloer met hoge waterdruk 

Werkwijze d.m.v. injectie 
Een injectiehars wordt in de scheur of het grindnest geperst door middel van injectiepluggen. 
De hars vult de holle ruimten en hiermee wordt de lekkage effectief verholpen. 
Er zijn diverse soorten injectieharsen. Om een goede hars te kunnen bepalen wordt eerst de 
oorzaak van de lekkage opgezocht. Voorbeelden van oorzaken kunnen onder andere zijn: 
krimpscheur, mechanische oorzaak en weglopen van cementwater.

mailto:info@protectvochtwering.nl
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