
 
 
 

STAPPENPLAN 
 

1. Verwijder plinten en lambriseringen 

2. Verwijder alle aangetaste pleisters tot boven het niveau van de te 

behandelen mortellaag 

3. Bepaal welke muren u dient te behandelen. Boren gebeurt in de horizontale 

mortellaag. Steeds boven het vloerpeil van de buitenpas 

4. Boren van de gaten : 

a. Boor horizontale gaten met diameter 12 tot 14 mm in de mortellaag 

(voeg) of steen, met een tussenafstand van 10 tot 12 cm onder een 

hoek van 15° à 30° 

b. Boordiepte = muurdikte min 2 cm 

TIP : Stel de boordiepte in op de afstandhouder van de boormachine of 

plak een stuk tape rond de boor op de gewenste boordiepte 

5. Injecteren 

a. Breng de tube in het injectiepistool en snij het uiteinde open 

b. Enkele regels : 

i. Injecteer nooit onder het niveau van de buitenpas 

ii. Bij aanwezigheid van een oude waterkerende laag, injecteer 

onder deze laag, zo dicht mogelijk bij het vloerpas 

c. Vul het boorgat met de gel tot op 1 cm van het muuroppervlak 

d. Injecteren kan in één beweging gebeuren 

 

 



 
 

 

6. De boorgaten dienen achteraf gedicht te worden met een hydrofoberende 

mortel of snelcement 

7. Laat de muren voldoende uitdrogen alvorens deze opnieuw te bepleisteren 

of te cementeren 

8. Reinig het injectiepistool zorgvuldig met warm water en zeep 

Enkele belangrijke opmerkingen 

Binnenmuren / Binnenhoeken 
Opmerking i.v.m. aangrenzende binnenmuren en binnenhoeken : 
 

 
Tussen geïnjecteerde muren en aangrenzende binnenmuren die geen behandeling 
vereisen moet een verticale laag worden aangebracht. Dit met een minimumhoogte 
van 120 cm en minimaal 50 cm boven het hoogste stijgniveau van het muurvocht en 
de zouten. Binnenhoeken dienen schuin ingeboord te worden.  
 
Gips kan niet worden gehydrofobeerd met silanen en/of siloxanen. Daarom is het 
belangrijk dat er nergens gipsbruggen blijven bestaan tussen de natte en 
behandelde zones.  
 
Zelfs bij een correcte injectie tegen opstijgend vocht kan de volledige uitdroging 
van de muur lang duren. Gemiddeld 1 maand droogtijd per 2 cm muurdikte. 
 
Vragen ? Mail info@geenvocht.be of bel 00 32 477 850 291 


