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PRODUCTEN 
Hydroment LP-eco saneerpleister (cementbasis) 
Tubag traskalk saneerpleistersysteem ( kalkbasis) 
Tubag trascementpleister met perimetercoating en nopfolie 
(kalk + cement + perimetercoating + kunststoffolie) 
Quick-Mix minerale afdichtproducten 

 

PROBLEEMSTELLING 
Vocht-en zouthoudende muren zijn vaak oorzaak van vele 
problemen voor een gebouw zoals een slechte 
isolatiegraad, onstabiliteit van de muur, pleisters of 
verfsystemen die afbladderen, schimmelvorming, enz… 
Vooral zorgen ze voor een slecht binnenklimaat.  
 

OORZAAK 
Vocht in de muur kan vele oorzaken kennen :  
 
• doorslaand vocht doordat de muur of het voegwerk té poreus is of is geworden 
• opstijgend vocht door het ontbreken van een waterkerende laag 
• opgeslagen vocht doordat er veel zouten in de muur zitten
• neergeslagen vocht door condensatie 
 
ook al hebben de verschillende oorzaken vaak eenzelfde resultaat, toch is het aangewezen 
gedegen te laten onderzoeken van waaruit de problemen ontstaan, water zoekt namelijk zijn 
weg en de oorzaak kan ook uit een minder voor de hand liggende hoek komen. 
 
In de zoektocht naar een juiste oplossing voor het vochtprobleem, is het primordiaal een 
juiste diagnose te stellen. Hiervoor bestaat ingenieuze meetaparatuur en specialisten kunnen 
deze meetgegevens juist voor je interpreteren. 
 

MOGELIJKE ECO-OPLOSSINGEN  
Ecomat biedt een aantal (bio-)ecologische producten aan die voor sommige problemen een oplossing kunnen betekenen. 
 
Hydroment LP-eco is onze standaardoplossing voor muren die te kampen hebben met opstijgend vocht, indringend vocht 
en oppervlaktecondensatie.  
Tubag traskalksaneerpleistersysteem is een systeem dat vaak gebruikt wordt bij restauraties volgens het WTA systeem. 
Deze instelling stelt bouwregels op zoals het  Belgische WTCB. De WTA aanbeveling 2-9-04 beschrijft de technische 
vereisten voor saneerpleistersystemen. Over het algemeen zijn deze samengesteld uit een ruwe raaplaag, de werkelijke 
saneerlaag en een deklaag of een likje verf. De verschillende lagen moeten perfect op elkaar zijn afgestemd. Door 
testmethoden en metingen kan aldus een kwaliteitsgarantie worden afgeleverd.!!
Pleistersystemen voor ondergrondse waterkering aan de buitenzijde van de muur zijn : Tubag trascementpleister in 
combinatie met een noppenfolie en een bitumencoating of QM minerale sperpleister  zijn onze oplossingen voor het 
aanbrengen van een waterkering ondergronds aan de buitenzijde van een muur.  
Quick-mix minerale afdichtproducten zijn het laatste alternatief voor ondergrondse waterkering. 
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VERSCHIL MET KLASSIEKE OPLOSSINGEN  
Vochtproblemen in de muur tracht men vaak zoveel mogelijk op te lossen door ze in te sluiten. Bijvoorbeeld bij doorslaand 
vocht gebruikt men dan klassiek waterdichtende en dampdichte producten met de bedoeling de vochtigheid in de muur te 
houden, of althans 'buiten' - en dus in de muur- te houden. Dit heeft vaak rampzalige gevolgen, want het vocht wordt dan 
wel 'verstopt' maar gezond voor je muur is het ook niet. Bovendien wordt het ademende karakter van de muur als derde 
huid compleet verstoord.  
 

             

 
 
Opstijgend vocht in muren zonder waterkering wordt klassiek tegengegaan door het injecteren van een barrière. Zo maakt 
men maakt men bij renovaties het meest gebruik van gels op basis van silaan, siloxaan en polymeren. Dit kan in vele 
gevallen een oplossing bieden, maar houdt ook enigszins een mogelijk gevaar in. Vooral bij oudere huizen van voor 1950 
waarvan de  muren gemetst zijn met kalk,  kan zo'n plotse drooglegging voor onstabiliteit zorgen. Deze volsteense muren 
werden toendertijd ook gebouwd op gemetste funderingen wat het probleem alleen maar groter maakt. Muren die 
voorheen door het opstijgend vocht een gemiddelde relatieve vochtigheid bezaten van 25 tot zelfs 60% worden opeens 
droogelegd boven die ingespoten barrière tot enkele procenten! Kalk die echter in een te droge toestand komt, verliest zijn 
hechtingskracht. Zo wordt de stabiliteit van de muur ondermijnd. 
Er stelt zich hierbij trouwens nog een probleem. Door de ingespoten barrière die vaak zo'n 10 cm boven de vloerpas wordt 
ingebracht, ontstaat er een enorme horizontale druk zijwaarts ! De capillaire werking van de muur waardoor het water naar 
boven wordt gezogen, blijft zijn werk doen. Alleen, ze wordt door de gel tegengehouden. Het water zoekt echter zijn weg. 
Dit zorgt ervoor dat je na zo' n injectie vaak op een andere plaats water-of vochtproblemen kunt krijgen. 
  

oorspronkelijke toestand 
vochtpercentage 25-60% 
afname van vocht naar boven 
geen vochtkering in de muur 

toestand na injectie 
extreme uitdroging muur boven de 
injectielaag 
vochtondoordringbare laag 
extreme opstuwing van vocht 
onder de injectielaag 

toestand na hydroment behandeling 
vocht wordt aan de muur onttrokken 
gezonde huishouding van de muur 
geen extreme uitdroging van de 
muurextreme uitdroging muur boven  
injectielaag 
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 STANDAARDOPLOSSING : HYDROMENT  
Hydroment is een beproefde saneerpleister die reeds 30 jaar 
in Duitsland wordt toegepast.  
Hoewel de pleister op cementbasis is, vormt deze geen 
dampdichte barrière voor de muur. Door een speciale 
toevoeging , een beetje te vergelijken met een gistmiddel in 
brood, vormen er zich bij het aanmaken van de pleister 
luchtmoleculen waarlangs heel fijne capillaire haarvaatjes 
ontstaan. Deze haarvaatjes zijn dermate klein dat 
watermoleculen en vloeibare zoutmoleculen er niet 
doorheen geraken. 
 
Water moet zich eerst omzetten tot waterdampmoleculen. Waterdamp is immers veel kleiner en kan doorheen de fijne 
kanaaltjes uiteindelijk naar het drogere binnenklimaat migreren. Vocht zoekt immers steeds een drogere relatieve 
vochtigheid op, dat is een natuurwet.  
De zouten worden dus in de pleisterlaag geisoleerd en daardoor wordt vermeden dat ze de pleisterlaag aan de binnezijde 
van de muur duwen, wat anders heel normaal is.  
Bijkomend gaat de pleister aan de binnenzijde ook nooit vochtig meer aanvoelen, want het water is reeds onderweg 
verdampt. Wel moet je er rekening mee houden dat door die migratie de relatieve vochtigheid in het binnenklimaat ietsje 
kan stijgen. Iets meer belang hechten aan een goede verluchting is dan ook aangewezen.  

 
Hydroment wordt aangebracht in 2 lagen, een raaplaag en een functionele laag. Nadien volgt nog 
een eventuele fijnpleister of een verflaag. Het enorme voordeel van een Hydroment pleister is dat 
die afwerking al kan volgen daags na het aanbrengen van de functielaag! Alle Ecomat 
afwerkpleisters en verfsystemen voor zowel interieur als exterieur zijn geschikt, omdat ze allen 
voldoende dampopen zijn om de uitdamping toe te laten. Alleen dichtgepolierde pleisters zoals 
tadelakt en stucco’s zijn iets minder geschikt. 
 

Hydroment kent een aantal uitvoeringen, wij hebben gekozen voor de witte fijne LP–eco variant. Deze plaats je in een dikte 
van 20mm dik om volledig functioneel te zijn. In deze pleister werd het zand vervangen door een glasgranulaat, wat de 
pleister ook lichtjes isolerend maakt. Zo kan je hem laags opbouwen tot zelfs 10 cm dik en krijgt hij een R-waarde van 0,66 
W/m2.K 
 
Wil je echter nog een bijkomende isolatie plaatsen, raden wij de Pavatherm Profile 
aan. Deze houtvezelisolatieplaat kan perfect afgewekt worden met een leempleister 
zoals de Tierrafino Base of een kalkpleister zoals de Quick-Mix Klimaatkalkpleister. 
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Mortelgroep R CS II naar DIN EN 998-1 
Bindmiddel naar DIN EN 197-1 
Korrelgrootte 0 – 1,0 mm 
Verse morteldichtheid <0,9 kg / dm ³ 
Poriën gehalte > 40% 
Morteldichtheid <0,9 kg / dm ³ 
Druksterkte van 1,5 tot 5,0 N / mm ² 
Verwerkbaarheid <3 cm 
Capillaire wateropname > 0,3 kg / m² na 24 uur 
Wateropname-vermogen > 70% 
Water damp diffusie weerstand factor μ <12 
Porositeit > 55% 
WarmteCoëfficiënt 0,151 W/(m K) (bij 4 cm dikte) 
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RESTAURATIEOPLOSSING : TRASKALK SANERING  
Vaak  dient men bij de restauratie van historische gebouwen 
zoveel mogelijk traditionele materialen te gebruiken en is 
elke oplossing op cementbasis ongewenst, alleen al om het 
feit dat cement  historisch een redelijk recent product is. 
 
Men is dan aangewezen op  ‘traditionele’ producten die bij 
de bouw van het monument ook al voorhanden waren. 
Als er nu 1 product uit ons gamma zo oud is als de straat, 
dan is het wel de Tubag Traskalk. In de Klassiek Oudheid 
bouwden de Romeinen er hun aquaducten mee. Voor alle 
zouthoudende en vochtige historische muren kunnen we 
het Tubag Traskalk saneersysteem aanbieden. 
 
Voorwaarde is wel dat er na het aanbrengen van de 
zoutisolerende pleister geen vochtopstijging uit de grond 
meer kan plaatsvinden, maar deze ingreep kadert ook in de 
bredere context van renovaties van oude gebouwen. 
Ook hier werken we met een raaplaag, een functionele laag 
en een afwerklaag zoals bij Hydroment, maar de 
verschillende lagen worden wel geplaatst met verschillende 
producten die - zoals het WTA systeem het voorschrijft-
perfect met elkaar samenwerken. 
 

Eventueel begint men met een Tubag Voorspuitmortel 
(Tubag VSP-WTA) (1). Het minieme aandeel cement in deze 
pleister en het feit dat men die spritsvormig aanbrengt 
staat de dampopenheid niet in de weg. Dan volgt de 
raaplaag : Tubag Traskalk Porenputz (TKP-WTA)(2). De ernst 
van de bezouting bepaalt de dikte van deze laag. Deze 
pleister heeft een enorme poreuze structuur, net zoals de 
Hydroment. 
Daarna plakt men de Tubag Traskalk Saneerpleister  (TKS-
WTA)(3) in een dikte van minimum 10mm.  Deze bestaat in 
een witte of grijze uitvoering.  Het trasaandeel zorgt ervoor 
dat de kalk niet uitspoelt en verstevigt  als het ware de 
pleister. Als afwerking volgt dan een kalkverf of silikaatverf. 
Recente toepassingen zijn oa de OLV kathedraal van 
Antwerpen, de kerk van Lummen en  fort Liefkenshoek. 
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ONDERGRONDSE OPLOSSINGEN 
 
TRASCEMENT MET COATING EN NOPPENFOLIE  
Hoewel ecologische producten hun beperkingen kennen 
onder de vloerpas, willen we je deze mogelijkheid niet 
onthouden.  
 
Voor het  beschermen van muren tegen ondergronds water 
bieden we de Tubag Plintpleister (TZP) aan. Dit is een 
combinatie van trasmeel –hydraulische kalk- en 40% 
portlandcement. 
Op zichzelf gaat deze pleister wel werken net boven de 
grond als ‘plint’pleister. Hij is net voldoende dampopen 
maar vooral zeer spatwaterbestendig in die toepassing. 
 
 

Wil men echter de pleister ondergronds gebruiken, zal men hem zoals alle pleisters 
moeten beschermen tegen de voortdurende waterdruk en tegen vochtige aarde met  
een bijkomende zogenaamde noppenfolie. Deze bestaat uit polyetheleen en is 
uiteraard niet ecologisch, maar wel noodzakelijk voor alle ondergrondse 
waterkeringen.  
 
De leverancier raadt zelfs tussen de noppenfolie en de trascementpleister een 
bijkomende coating aan. Deze is op bitumenbasis, maar gelukkig wel oplosmiddelvrij : 
de Quick-mix Ökotan is een extra bescherming voor de plintpleister indien de 
noppenfolie op een of andere manier beschadigd raakt. 
 
 Recente toepassing : Museum Red Star Line te Antwerpen (zonder noppenfolie) 

 

MINERALE AFDICHTPLEISTER  
Quick-mix heeft ook  gewone minerale afdichtpleisters in haar gamma. 
 
De Dichtschlämme is  is enkel voor zettingszekere nieuwbouw. De pleister 
dient op een zeer vlakke minerale ondergrond aangebracht worden, zoals 
betonplaten of vloeren , zeer vlakke cementpleisters of afgevoegde gladde 
snelbouwstenen. De pleister wordt gekaleid of gestucd aangebracht in 2 
lagen. Maximale dikte 5 mm. Vorstvrij en geschikt tegen  waterdruk van 0,5 
bar.  
 
De Sperrputz SAN-S is geschikt tegen 1,5 bar waterdruk . Deze pleister, die bij 
renovaties kan gebruikt worden dien je in 2 lagen tot minstens 20mm dik te 
zetten. Uiteraard op een stabiele ondergrond, na opvoegen en opmetsen van 
beschadigingen in het muurwerk. 
Na uitharding en vrijwaring van water en te snelle uitdroging, is ook deze 
pleister vorstvrij en kan de aarde ertegen aangebracht worden.  
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