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Gevelbescherming

Gevelimpregnatie

Voorkomt vocht in de gevel, hierdoor krijgt u een 

duurzame woning. Bekijk alle voordelen van 

gevelimpregnatie op de achterzijde.

Zekerheid

Garantie

Plus Isolatie geeft 10 jaar garantie op alle (door ons 

uitgevoerde) werkzaamheden en geleverde materialen. 

Ook is Plus Isolatie aangesloten bij de 

branchevereniging VENIN. 

Plus Isolatie is:

 VENIN lid

 

Gevelbescherming

Gevelimpregnatie

In Nederland hebben gevels veel regen te verduren. De huizen worden 

door veel regen vochtig en dit is slecht voor de woning. Vocht vergroot 

de kans op schimmels, alg-groei, mosvorming en vorstschade. Een 

vochtige woning is moeilijker warm te houden en kost dus meer 

energie. Het is dus erg belangrijk om uw woning tegen vocht te 

beschermen. 

Impregneren is een uitstekende oplossing om uw gevel te beschermen. 

Wij brengen een speciale vloeistof aan op de gevel die deze waterdicht 

maakt en dampdoorlatend houdt. 

Gevelimpregnatie voorkomt doorslaand vocht in het metselwerk of het 

beton. Ook voorkomt het kalk-, zout- en roestuitbloeiïng, de aangroei 

van mos, algen, schimmels, vuilaanhechting en vorstschade. Ook 

isoleert uw huis beter door de droge muur.

GEVELIMPREGNATIE
BESCHERMT UW GEVEL
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Welke gevels zijn niet impregneerbaar?
De werking van impregneren is gebaseerd op het indringen van vloeistof/crème in de steen en 

mortel. Bij gevels die met afsluitende olie-, kunsthars- of dispersieverven zijn geschilderd of 

geglazuurde stenen, kan er niet geïmpregneerd worden.

Vragen?
Wij komen graag eens vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bekijken.

GEVELIMPREGNATIE
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Stap 1: 
Is de gevel geschikt 

voor impregnatie?

2

Stap 2: 

wordt uitgebracht.
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Stap 3: 
Gevel wordt vakkundig 

geïmpregneerd.
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Stap 4: 
Uw gevel is geïmpreg-

neerd en wordt netjes 

achtergelaten.

Waterdicht

Voorkomt doorslaand vocht in metselwerk 

of beton. Hierdoor isoleert de muur beter 

en voorkomt u o.a. vorstschade en 

schimmelvorming.

Beter wooncomfort

Behaaglijk warm in de winter, lekker koel 

in de zomer, geen tochtgevoel over de 

vloer.

Milieuvriendelijk

Lager energieverbruik waardoor

minder CO2 uitstoot.

Gunstiger energielabel

Waardevermeerdering van uw woning.

Tijdelijk 6% BTW

Hierdoor is isoleren nu nog voordeliger!

Gevelimpregnatie

Voordelen Impregnatie

Werkwijze gevelimpregnatie

Voordat wij uw gevel komen impregneren, hoeft u uw gevels niet eerst te reinigen, tenzij deze zwaar 

vervuild zijn. De gevel wordt ingesprayd met een hoogwaardige vloeistof die de gevel beschermt.


