Vocht- en Metselwerkproblematiek
loodherstel-scheurvorming-vochtdoorslag-lekkages-verankeringen-schoorstenen-reiniging

De meest voorkomende schade in gebouwen wordt veroorzaakt door vocht. Vocht tast alle bouwmaterialen aan. Vocht is de oorzaak van schimmelvorming, geeft ongedierte een voedingsbodem
en zorgt voor een ongezond leefklimaat. Vochtproblemen komen vooral voor bij oudere woningen.
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Duurzaamheid is
belangrijk.
De levensduur van
duurzaamheid is
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• kwaliteit
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Voor deze werkzaamheden gebruiken wij
applicaties van
verankerings- en scheurherstelsystemen.

Werkzaamheden die wij
voor u kunnen uitvoeren:
• loodverwerking boven kozijnen,
in schoorstenen
• gehele gevelaanbouw/-vervanging
• renovatiespouwankers aanbrengen
• dakpannen aanbrengen/vervangen
• renovatiekokers t.b.v. kruipruimte
ventilatie aanbrengen
• gevelvoegwerk, zowel nieuw als
vervanging
• dilatatievoegen aanbrengen
• betonreparatie
• gevel impregneren
• injectiesystemen (optrekkend vocht etc.)
• opsporen van koudebruggen
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