
BELGISCHE VOETBALBOND
Reiniging en renovatie van 
gevelbepleistering

Reiniging
• Reiniging gebeurt met kokende water-
druppels die onder een druk van 45 tot 
500 bar exploderen op het oppervlak 
waardoor het vuil van de ondergrond 
loskomt.

• Duurzame techniek zonder gebruik 
van chemicaliën.

• Toepasbaar op monumenten en op 
fragiele ondergrond.

• Reinigt puur op waterkracht zonder 
blijvende schade.

• Enkel toepasbaar op minerale pleister 
en gevelstenen en op een ondergrond 
van beton.

Plaatsing hydrofuge
Als de gevel eenmaal met een 
stoombeurt onder handen genomen 
is, stopt het werk van Gevelco nog niet. 

Het is immers niet de bedoeling dat u 
binnenkort opnieuw met de problemen 
zit. Ook de scheuren of andere schade 
van oudsher pakken we aan. 

De grootste uitdaging is regenwater 
en vocht van de muur weg te houden 
op voorwaarde dat de muur kan blijven 
ademen. Dit kan door hydrofuges of wa-
terwerende middelen aan te brengen.

REINIGING EN RENOVATIE VAN GEVEL 
BEPLEISTERING EN GEVELSTEEN

Uw gevel is voortdurend blootgesteld aan weer en wind. De buitenmuren krijgen seizoen na seizoen heel wat te 
verduren. Het staat dan ook buiten kijf dat u vroeg of laat kampt met algen en mossen. Onderschat ook de gevolgen van 
verkeersvervuiling en zure regen niet. Al deze boosdoeners tasten langzaam maar zeker uw gevel aan.
Geen enkele gevel is opgewassen tegen de tand des tijds. Is het kwaad al geschied? Het stomen van gevels biedt 
soelaas. Deze techniek staat bekend als een zeer doeltreff end en milieuvriendelijk middel tegen vervuiling. 
Door de diepgaande reiniging is het eindresultaat verbluff end: uw gevel straalt als nooit tevoren!

Herstellen van beschadigd pleisterwerk.
Bijwerken van de pleister
en opnieuw schilderen.

VERF- EN KALEIWERKEN 
OP GEVELS MET OF ZONDER PLEISTER

Komt uw gevel goed uit de verf? Gevelco steekt uw woning of gebouw in een fonkelnieuw jasje. Onze schilders weten 
van aanpakken en streven naar een hoogwaardige afwerking. Zowel op gevelstenen als op pleister. Precies daarom 
hebben onze verf- en kaleiwerken een streepje voor.

Een mooi geverfde gevel geeft uw woning of gebouw dan ook een frisse toets. Ga niet over één nacht ijs. Kies een sterke 
tint die karakter uitstraalt en die niet vloekt met uw woonstijl. Zo zorgt u met een likje verf voor een persoonlijke touch.

Stijlvolle afwerking
Bij Gevelco leggen we de focus op de stijlvolle afwerking van uw woning. Onze schilders werken bij voorkeur met het 
gerenommeerde merk Caparol, een baanbrekende muurverf op basis van siliconenhars voor (na)geïsoleerde muren. 
Deze verf is speciaal ontwikkeld om gevelisolatiesystemen te beschilderen. Caparol garandeert een draagkrachtige 
afwerking, die volledig bestand is tegen slagregen en in hoge mate waterdamp doorlaat.

Uw gevel in de verf
Heeft de buitenkant van uw woning of gebouw een opknapbeurt nodig? Gevelco zet uw gevel in de verf. Wij pakken uit 
met de meest geschikte verven van Caparol om uw bestaande buitenmuren zo effi  ciënt mogelijk te beschilderen.

• Geen voedingsbodem voor schimmels, algen en mossen.

• Alkalivast, dus onverzeepbaar.

• Niet-fi lmvormend, microporeus.

• CO2-doorlatend. 

• Vult kleine pleisterscheurtjes op.

• Met fotokatalitisch werkende pigmenten.

• Zeer geschikt als gevelbeschildering op oude bouwwerken.

• Aangeraden voor gebouwen die onder monumentenzorg vallen.

• Geschikt voor minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzand-

steen, mergel, cementgebonden pleisters en gevelisolatiesysteem 

met afwerking op minerale basis.
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Schilderen van het pleisterwerk

ThermoSanverf

         Verouderd pleister ziet er terug als nieuw uit.

         Pleister blijven veel langer mooi / zuiver / proper.

         Verstevigt het oppervlak en vult kleine pleisterscheurtjes op.

         Vermindert de aangroei van algen en mossen.

         We gebruiken enkel topverf van het merk Caparol (www.caparol.be).

         Beschadigingen in pleisterwerk kunnen worden hersteld zonder u er achteraf nog iets van ziet.

         Bestand tegen agressieve luchtverontreiniging.

         Dampdoorlatend en dus ideaal voor geïsoleerde gevels.

         Gevels worden waterwerend en gaan in levensduur veel langer mee.

Doeltreff end en 
milieuvriendelijk

Heeft u vragen? 

Bel ons gerust op 
+32 (0)497 50 70 35 
of stuur een e-mail naar 
info@gevelco.be

Wilt u onze afgewerkte projecten 
bekijken?

Ontdek ze op

www.gevelco.be

Uw partner in Gevelreiniging, Renovatie en schilderwerken

Voor pleisterwerken en gevelsteen
Renovatie



BEPLEISTERING EN ISOLATIE VOOR 
ZOWEL RENOVATIE ALS NIEUWBOUW

Siliconenpleisters
Gevelco maakt gebruik van Knauf SKAP, een kwalitatieve en gebruiksklare pleister op basis van siliconenhars. Het 
pleister heeft een matte tint. Siliconenpleisters zijn kras- en stootvast, weerbestendig, slagregendicht, onderhoudsarm, 
algwerend, egaal en regelmatig van structuur. De tint kunt u kiezen uit een gevarieerde kleurenwaaier. Een siliconen-
pleister is lichter dan een minerale pleister en dus beter geschikt voor het afwerken van gevelisolatie.

Voordelen van minerale pleisters

• Hard en duurzaam

• Milieuvriendelijk

• Ademend

• Kleurvast

Voordelen van siliconenpleisters

• Waterafstotend

• Harder oppervlak

• Alle kleuren zijn mogelijk

• Grote elasticiteit

• Licht van gewicht

Nieuwbouw

HYDROFUGE VOOR BESTAANDE 
GEVELBEPLEISTERING EN GEVELSTEEN
Na het aanbrengen van een minerale pleister of na een diepgaande reiniging van uw gevel door hem te stomen, gaat 
Gevelco nog een stap verder.

Innovatief en duurzaam 
Wij beschermen uw buitenmuren tegen indringend vocht en vervuiling door ze te behandelen met een hydrofuge of 
waterafstotend middel. Tijdens deze werkzaamheden is het afplakken van ramen en het plaatsen van stellingen – wat bi-
jkomende kosten met zich meebrengt – overbodig. Het team van Gevelco kan daardoor zeer snel te werk gaan. Met onze 
innovatieve en duurzame hydrofugetechniek zorgen wij ervoor dat u jarenlang van een schitterende gevel kunt genieten.

Doe het zelf
Wilt u de hydrofuge zelf aanbrengen? Dat kan! Gevelco biedt u Technisil Hydro Plus aan, hét waterafstotend middel voor 
de behandeling van gevels en buitenmuren. Wij hebben alle expertise in huis en geven u deskundig advies. Aarzel niet 
om contact met ons op te nemen.

Voordelen van hydrofuge

• Water kan niet door de gevel naar binnen dringen.
• Uitermate ademend en waterdampdoorlatend.
• Vertraagt de vorming van algen, mossen en vervuiling.
• Zijn zelfreinigende karakter vergemakkelijkt het
  onderhoud van de ondergrond.
• Maakt de gevel erosiebestendig.
• Beschermt tegen alle weersomstandigheden, 
  atmosferische invloeden en zure regen.

• Beperkt salpetervorming door de migratie van het water.
• Vermindert vorstschade.
• Milieuvriendelijk en samengesteld op basis van water.
• Vrij van oplosmiddelen, reukloos, niet-toxisch en niet- 
  ontvlambaar.
• Transparant product dat de kleur van de gevel niet verandert.
• Kan zowel op een vochtige als op een droge ondergrond    
  worden aangebracht.

Wilt u onze afgewerkte projecten bekijken? Ontdek ze op www.gevelco.be

Professionele aanpak
Gevelco brengt sierpleister aan op allerlei soorten metselwerk en gevelisolatie. De minerale en siliconenpleisters die wij 
gebruiken, zijn ideaal om te combineren met elke hedendaagse woonstijl. Ze zorgen voor een strakke en homogene 
afwerking. Door onze professionele aanpak oogt uw gevel als een pareltje.

De juiste keuze
Gevelco reikt u ook pasklare oplossingen aan om een oude of beschadigde gevel ‘pleisterklaar’ te maken. Zelfs gevels 
die zijn aangetast door de invloed van het weer kunnen wij opschonen en voorbereiden op het pleisteren.

Gevelco is gespecialiseerd zowel in het pleisteren van gevels als in het plaatsen van gevelisolatie die met sierpleister wordt 
afgewerkt. U hebt daarbij de keuze uit hoogwaardige minerale pleisters (Parex Parexal) of siliconenpleisters (Knauf SKAP).
 

Minerale pleisters
Minerale pleisters zijn samengesteld uit kalk, cement en zand. Deze natuurlijke bestanddelen vullen we aan met 
granulaten en kleurpigmenten. Onze vaklui plaatsen een minerale pleister in één laag rechtstreeks op het metselwerk. 
De pleisterlaag is door en door gekleurd. Het sierpleister wordt vervolgens ‘gekrabd’, waardoor de crépi een specifi eke 
textuur krijgt. Minerale pleisters zijn ideaal voor renovatie of nieuwbouw. Ze bevorderen een gezond binnenklimaat in uw 
woning of gebouw en zijn gemakkelijk te reinigen.

Gevelco
KMO Zone Molenheide 4021-23
B-3520 ZONHOVEN 

T: +32 (0)497 50 70 35
E: joris.droshout@gevelco.be 

Off erte aanvragen?
Bel ons gerust op +32 (0)497 50 70 35 
of stuur een e-mail naar info@gevelco.be

Wilt u onze afgewerkte projecten bekijken?
Ontdek ze op www.gevelco.be

NaVoor Nieuwbouw

Gevelpleister is het neusje van de zalm voor nieuwbouw en renovatie. De pleister, 
ook wel crépi genoemd – geeft uw woning of gebouw zowel extra cachet als een 
optimale bescherming.


