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Heeft u vragen of wilt u een duidelijke prijsopgave ontvangen?
Een van onze specialisten maakt graag een vrijblijvende
afspraak met u voor een advies of voor een offerte op maat.
Wij werken voor particulieren en aannemers, zowel nationaal
als internationaal.
Al onze werken worden onder garantie opgeleverd en wij zijn
NEN-EN- ISO 9001: 2008 en VCA 2008/5.1 gecertificeerd.

Alba Vochtwering BV
Zebraspoor 534
3605 HE Maarssen
Tel.:0346-283052
Fax:0346-283102
Mobiel: 06-23894245
Info@alba-vochtwering.nl
Rabobank111171210
KvK 30205191
BTW nummer NL814504632B01

www.alba-vochtwering.nl
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Mogen wij ons even voorstellen?
Voor talloze opdrachtgevers in uw regio en omstreken,
heeft de naam Alba Vochtwering al een bekende klank.
Wij kunnen u helpen in diverse werkzaamheden zoals:
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Vochtwering
Kelderafdichting
Betoninjectie
Grondstabilisatie
Constructief verlijmen
Betonreparatie
Vochtwerende vloeren
Impregneren
Gevelreiniging/gevelherstel
Kruipruimte isolatie
Spouwmuur isolatie

www.alba-vochtwering.nl

Kruipruimte isolatie

Vochtwering en kelderafdichting

Alba Vochtwering maakt uw kruipruimte droger, vochtwerend en dat zal in de loop
van de tijd ook geld op gaan leveren. Dit doordat u minder gaat stoken in de
toekomst! Wij werken door heel Nederland dus bel voor een vrijblijvende offerte
of advies op maat!

Alba Vochtwering is al jaren gespecialiseerd in het weren en bestrijden van vocht en
lekkages in en rond uw huis. Alba vochtwering heeft diverse technieken in huis om
bijvoorbeeld problemen met optrekkend vocht of doorslaand vocht tegen te gaan.
Kelders zijn vaak een probleem en hebben vaak last van vochtproblemen! Denk bijvoorbeeld aan vochtige keldermuren, lekkende keldermuren, vloeren die vochtig zijn
of lekkages/scheuren vertonen en doorvoeren die lekken.
Wij hebben voor ieder vochtprobleem een oplossing! Op onze werken geldt garantie
tussen de acht en de tien jaar. Wij kunnen ook een totaalpakket aanbieden. Dus het
bestrijden van het vocht en/of lekkage, het verwijderen van oud stucwerk, goede
stucwerkzaamheden met de juiste middelen. Hierdoor zullen er geen aantastingen
komen in de toekomst (denk aan eventuele zouten) of het storten van nieuwe keldervloeren. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:

Bespaar tussen de 4-7m³ gas per m² per jaar!
• Verlaagt de relatieve vochtigheid in kruipruimtes met 20-40%, afhankelijk
van het seizoen;
• Verhoogt de vloertemperatuur met ca.4 °C tot 6 °C;
• Zeer geschikt voor waterige/vochtige kruipruimtes: het drijft;
• Gemakkelijke en snel te verplaatsen, is zeer licht en bestaat vooral uit lucht.
• Breekt niet af, neemt geen vocht op en is schimmel en rotvrij.
• Bij een laagdikte van 30 cm heeft het product een warmteweerstand (Rd) van
4,05 m² k/w.

Spouwmuur Isolatie
Door Alba Vochtwering uw muren te laten isoleren zal er aanzienlijk worden
bespaart op uw stookkosten. Uw muren zullen warmer aanvoelen en eventueel vocht
dat in uw muren aanwezig is, zal met de tijd afnemen. Wij kunnen in de meeste
gevallen uw muren in een dag isoleren en doen dit doormiddel van het boren van
diverse gaten in uw spouwmuur. Wij vullen uw spouwmuur en maken de gaten weer
netjes dicht. Wij maken gebruik van de hoogste kwaliteit materialen en geven ook
garantie op onze uitgevoerde werkzaamheden.

Bespaar tussen de 4-8m³ gas per m² per spouwmuur!
• Zeer hoge isolatiewaarde, waterafstotend, houd zijn structuur en gaat heel
lang mee;
• Verlaagt de relatieve vochtigheid in spouwmuren aanzienlijk, afhankelijk van
het seizoen;
• Werkt dampdoorlatend, dus uw muren kunnen ademen;
• Terugverdiend in een aantal jaar, 6% BTW tarief, zeer veilig en milieuvriendelijk;
• Gemakkelijke en snel te plaatsen en heel licht van gewicht;
• Breekt niet af, is schimmel en rotvrij.
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Optrekkend vochtbestrijding
Kelderafdichting
Betoninjectie/kimnaad afdichting
Grondstabilisatie/bodemstabilisatie
Constructief verlijmen/scheurafdichting
Vochtwerende vloeren
Betonreparatie
Leiding of doorvoer afdichting
Stucwerkzaamheden
Afwerking

Gevelreiniging, impregneren en gevelherstel
Heeft u last van vochtige muren die doorslaan naar binnen? Of kijkt u al jaren naar
die vieze en slechte gevel? Wij kunnen een totaalpakket aanbieden waardoor uw
gevel er straks weer netjes en goed uitziet! Wij maken gebruik van de hoogste
kwaliteit materialen en geven ook garantie op onze uitgevoerde werkzaamheden.
Alba Vochtwering doet al vele jaren aan gevelherstel, wij zijn gespecialiseerd in de
volgende werkzaamheden:
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Gevel reiniging en zandstralen
Impregneren/hydrofoberen
Uithakken/uitslijpen van voegwerk en voegen
Stucen van buitenmuren
Dakreiniging en gootreiniging

