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ALS HET PEIL STIJGT
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Waterschade kan vele oorzaken hebben:  vorst ,

storm, overstroming, lekkage ten gevolge van lei-

d i n g b re u k  o f  s l e c h t  ge ï n s t a l l e e r d e  l e i d i n ge n .

Zo kan het niet goed functioneren van een was-

m a c h i n e  o f  e e n  ko f f i e - a u t o m a a t  e e n  e n o r m e

waterschade veroorzaken in een  enkele ruimte

of zelfs een compleet gebouw.

Ongeacht of de schade veroorzaakt wordt door

natuurgeweld, een technisch gebrek of menselijk

falen; een onmiddellijke professionele en betrouw-

bare oplossing is van groot belang.

Schade waar u niet op zit te wachten.

De ernstige gevolgen van waterschade zijn legio en

de schade-omvang neemt toe wanneer de snelheid en

de deskundigheid van de ondernomen actie laag is.

Opzwel l ing ,  corrosie en ver l ies van mater iaal -

sterkte zijn bekende effecten, waarbij de gehele

constructie het zwaar te verduren krijgt wanneer

beton, metselwerk, cement en stucwerk aangetast

worden.

De effecten van schimmels en zwammen of, mis-

schien nog wel  erger,  rotting zi jn  zeer alarme-

rend. Wanneer timmerwerk, lichtgewicht construc-

ties, inboedels of papieren dossiers worden aan-

getast door schimmels, dan kunnen de effecten

zeer onplezierig zi jn voor de bewoners van het

gebouw.
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Mocht u getroffen worden door een waterschade dan heeft u aan ons

een goede partner. U heeft toegang tot de collectieve kennis van de

wereldwijde leider in reconditionering. Wij staan altijd klaar om te rea-

geren wanneer u ons nodig heeft. Met de juiste mensen, het juiste

materiaal en een compleet dienstenpakket. Een goed gevoel.

Wij bieden u een totaaloplossing na een waterschade; 

ons dienstenpakket omvat onder andere de volgende diensten:

Wij zorgen ervoor dat de normale situatie zo snel mogelijk weer wordt bereikt.

We hebben een spectrum van moderne procedures ontworpen om dit doel te

bereiken. Daarnaast zijn wij continu bezig om deze procedures te verfijnen en aan

te vullen om u zo nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn.

Onze drogingsmethodieken:

• Droging met behulp van condensdrogers – Deze apparatuur

gebruiken wij hoofdzakelijk voor het drogen van oppervlakten, 

ruimtes en gebouwen.

• Droging met behulp van adsorptiedrogers- de apparatuur ge-

bruiken wij, eventueel in combinatie met hogedruk- compressoren,

voor het drogen van:

- zwevende vloeren

- isolatiematerialen

- spouwmuren 

- houten constructiedelen, plafonds, wanden en vloeren waarbij eventueel ge-

bruik wordt gemaakt van het afdekken of inpakken van de natgeworden delen

• Vacuümdrogen - voor het redden van boeken, archieven en 

documenten.

• Uitvoeren van een schadestop - hierbij wordt de relatieve luchtvochtigheid

naar een waarde beneden 35% RV gebracht om corrosievorming bij techni-

sche apparatuur te voorkomen.

HOE WIJ TE WERK GAAN
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Bereddingsmaatregelen - verwijderen van het water en het 
veiligstellen van de inboedel

Schade-analyse - meten en vastleggen van vochtniveaus

Lekdetektie - het detecteren van lekken op non-destructieve wijze

Droging van onroerend goed - drogen van muren, vloeren, plafonds en ruimtes

Droging van roerende goederen - het drogen van inboedels, goederen,
documenten en dossiers

Desinfectie - het elimineren van micro-organismen, sporen, schimmels, etc.

Ontgeuring - het elimineren van geurmoleculen

Droging van wand achter tij-
delijk geplaatste foliewand

Droging van houten vloer

Droging van nat geworden
holle ruimte

Speciale drogingstechniek
met behulp van onderdruk

Herstelwerk - afhankelijk van de specifieke schade worden schilders,
loodgieters en elektriciens ingezet om al het herstelwerk zo snel en nauw-
keurig mogelijk uit te voeren

Droging van techniek - het drogen of ontvochtigen van elektro(nica)
en mechanica
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Een waterschade hoeft niet het gehele pand aan

te tasten. Op onderstaande tekening hebben wij

de locaties aangegeven die specifiek gevoelig zijn

voor waterschade:

Scheidingswanden
Pleisterwerk, hout, isolatie, beplating

Vloeren
Beton

Hout/parket

Vloerbedekking, isolatie

Binnenwanden
Steen/beton/stucwerk

Gevels
Beton

Spouwmuren

Cellenbeton en isolatie

Schoonmetselwerk

Pleisterwerk

Opsporen van oorzaak en gevolg.

De noodzakelijke eerste maatregelen ter plaatse

bestaan uit het vaststellen van de schade en het

inspecteren van alle getroffen ruimtes. Ervaring is

hierbij onmisbaar – onze experts stellen snel en

accuraat vast wat er gedaan moet worden om de

specifieke waterschade te verhelpen.

O n z e  d e s k u n d i ge n  o n d e r z o e ke n  d e  wa t e r-  o f

vochtschade, bekijken hoe de leidingen en afvoe-

ren lopen en bekijken de watermeter. De volgende

stap is het maken van een actieplan. Wanneer de

oorzaak van een lek gevonden is, kunnen de droog-

e n  re c o n d i t i o n e r i n g s m o ge l i j k h e d e n  w o r d e n

bepaald. Wij zorgen ervoor dat hak- en breekwerk

alleen wordt gedaan wanneer het absoluut nodig

is. Dit laatste kan nodig zijn omdat waterschade

niet alleen toegeschreven hoeft te worden aan bij-

voorbeeld lekken in de waterleiding of het ver-

warmingssysteem. Het kan ook worden veroor-

zaakt door fouten in de constructie,  verstopte

afvoeren, etc.

WAAR KAN WATERSCHADE ONTSTAAN?
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De oorzaak van een waterschade ligt niet altijd voor de hand en het vin-

den van de bron kan soms zeer complex zijn. Dit soort gevallen vraagt

om een professionele lekdetectie, wat inhoudt dat het lek gezocht moet

worden met moderne apparatuur zonder dat er gehakt of gebroken

hoeft te worden.

Onze wijze van lekdetectie heeft al in veel gevallen haar nut bewezen.

Ook wanneer de oorzaak moeili jk te identificeren is of wanneer bij-

voorbeeld de omvang van de schade en de locatie van het lek op een

snelle niet-destructieve manier moet worden bepaald. Lekdetectie kan

ook gebruikt worden als het droogproces al is begonnen maar niet het

gewenste resultaat heeft doordat er verborgen lekken zijn opgetreden.

Daarnaast kan het gebruikt worden om de loodgieter te ondersteunen

bij zijn werkzaamheden.

Een geval voor de onderzoekers.
Wanneer wordt lekdetectie aangeraden en wat kan het aan het licht

brengen? De onderstaande l i jst  is  een opsomming van mogel i jke  

locaties van lekkages of vochtproblemen.

Technische installaties

Warm- en koud waterleidingen

Verwarmingsleidingen

Afvoerleidingen

Condensatieproblemen/schimmel

Verbindingen en afdichtingen van leidingen 

Gebouw

Platte daken/bitumen 

Gevels/koudebruggen

Raamkozijnen

Tochtkieren

Grondwater

Kelder

Verstopte leidingen

Terugslag van water

Overstroming

Kunststofslangen en irrigatieleidingen

Watermeter en hoofdafsluiter

PROBLEMEN OPLOSSEN; 
ONS WERK
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Platte daken

Balkons/terrassen
Beton/folie/bitumen

Isolatie

Verlaagde plafonds
Latten/beplating/betengeling

en pleisterwerk

Funderingsmuren
Beton/isolatie/bitumen/

trasramen

Fundering en vloeren
Beton/toplagen

trasramen/bitumen
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Help ons u te helpen.

Met uw hulp kunnen wij de waterschade sneller en

effectiever verhelpen. Afhankelijk van het soort

waterschade ,  kan  de  vo lgende informat ie  van

enorm belang zijn voor ons:

• Wanneer openbaarde de schade zich voor het

eerst? Wat voor  maatregelen zijn er al getrof-

fen? Hoe heeft de schade zich verspreid?

• Alle informatie betreffende vorige waterschades,

conditie van het gebouw, etc.

• Wanneer zi jn de afvoerleidingen, etc.  voor het

laatst schoongemaakt?

• Heeft u bouw- en constructietekeningen?

Mensen en informatie.

Gedetailleerde en betrouwbare meetinformatie is

van groot belang. Het toont de voortgang en de

duur van de droging aan. De data die verkregen

wordt door metingen is van groot belang voor de

verslaglegging en controle van het drogingspro-

ces. Wij maken gebruik van de beste meetappara-

tuur die beschikbaar is. Alles wat wij bij ons heb-

ben wordt regelmatig geïnspecteerd en gekali-

breerd. Professionele apparatuur, capabel perso-

neel – Wij staan voor kwaliteit in iedere situatie!

DROGEN OP MAAT
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Wanneer u ons inschakelt dan heeft u van doen met deskundig opgeleid per-

soneel uitgerust met up-to-date apparatuur. Als ’s werelds nummer 1 in

reconditionering na calamiteiten mag u van ons verwachten dat wij ook uw

problemen ten aanzien van vocht en lekkages oplossen conform juiste

procedures en met de juiste mensen en middelen.

Vocht meting
Wij gebruiken hiervoor een diversiteit aan instrumenten om lekkages op te

sporen. De vochtconcentratie in vloeren, wanden en plafonds wordt op een

niet-destructieve methode bepaald.

Elektro-akoestisch bepalen van leidingen en kabels
Wij detecteren de loop van de leidingen door middel van elektro-akoestische

metingen. Speciale muurscanners kunnen worden gebruikt om te bepalen 

waar veilig gaten kunnen worden geboord.

Akoestische lekdetectie
Sijpelend water zorgt voor ruis op geluidsgolven. Deze ruis kan gedetec-

teerd worden door speciaal ontwikkelde microfoons, gevoelige meng- en

eindversterkers en hoofdtelefoons. Door de verschillende frequenties die

ontstaan bij wegsijpelend water te meten en te vergelijken zijn wij in staat

om de positie van het lek te bepalen.

Thermografische fotografie
Deze diagnostische techniek maakt gebruik van een infraroodcamera waar-

mee verschil in oppervlaktetemperaturen wordt weergegeven. Contrast-

verschil in de kleurenfoto kan de locatie aangeven waar bijvoorbeeld warm

water ontsnapt uit een lekkende leiding.

De tracergas methode
Zeer gevoelige gasdetectoren kunnen zeer kleine lekkages in leidingen

opsporen. Het tracergas dringt door in aan de lucht blootgesteld beton, 

zwevende vloeren, asfalt etc. Het nauwkeurig traceren van dit gas zorgt voor

een betrouwbare lekdetectie in deze materialen.

Kleurstoffen
Wij maken gebruik van fluorescerende pigmenten en UV lichtbronnen om zo

watersporen en lekkages te achterhalen.

Endoscopie
Deze methode wordt gebruikt om leidingen, afvoeren, spouwmuren, kokers

e.d. te inspecteren. Het stelt ons ook in staat om onder badkuipen en dou-

chebakken te kijken of achter koelkasten en thermische isolatiematerialen.

GEAVANCEERDE LEKDETECTIE
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elektronische vochtmeting

elektro akoestische detectie

endoscopie

endoscopie met video 
opname

thermografie
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Een overzicht van onze wereldwijde service:

Schadebeperking | Reconditionering van gebouwen en constructies | Ontvochtigen van gebouwen | Herstel en reconditionering

van machines | Reconditionering van inhoud | Reconditionering van elektro(nica) | Paper & Data Recovery | Schimmelbehandeling |

Noodhulpprogramma RED ALERT®

BELFOR (Nederland) B.V.

Hoofdkantoor

Gantelstraat 8-12

3044 AJ Rotterdam

Landelijk telefoonnummer:

0900/432-14-321

Tel.: +31 (0) 10-462-48-88

Fax: +31 (0) 10-415-58-95

E-mail: rotterdam@nl.belfor.com

www.belfor.nl

RECONTEC B.V.

Hoofdkantoor

Daltonstraat 40

3316 GD Dordrecht

Landelijk telefoonnummer:

0900/732-66-832

Tel.: +31 (0) 78-651-16-22

Fax: +31 (0) 78-617-98-90

E-mail: info@recontec.nl

www.recontec.nl

VOOR MEER INFORMATIE:
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