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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

beschrijving oorspronkelijke situatie
De buitengevels van de woningtype E en type G in de wijk zijn opgetrokken met een kalkzandsteen 
(witte ruwe gevelsteen). Kalkzandsteen was een erg populaire steensoort aan het einde van de jaren 
‘80. In de experimentele woningen van de Mosterdhof is deze steen al in de jaren ‘70 toegepast. 
Andere benamingen zijn kalkbreuksteen of gekliste kalkzandsteen. Kalkzandsteen is een erg harde 
maar zeer poreuze steensoort. Porositeit of poreusheid is de aanwezigheid van kleine openingen 
(poriën) in een materiaal. Door de poreuze structuur van de steen kan deze erg snel vuil worden. 
Naast vervuiling bestaat het risico van doortrekkend vocht. Dit vocht kan in het slechtste geval in 
de (aangebrachte) isolatie trekken en zelfs doorslaan in de binnenmuur of een koudebrug vormen 
(vochtige isolatie is een koudebrug). 

beschrijving oplossing
Om kalkzandsteen optimaal te beschermen tegen vocht en vervuiling, raden wij aan om deze 
steensoort elke 10 jaar (opnieuw) te laten impregneren. Vóórdat kalkzandsteen kan worden geïm-
pregneerd moet het worden schoongemaakt. De meest toegepaste techniek voor gevelreiniging bij 
kalkzandsteen is stoomcleanen (heet water onder hoge druk).

Na het reinigen van de gevels worden de slechte voegen vervangen. Hierna worden de kalkzandstenen 
ge-impregneerd. Voor gevels die al een keer eerder zijn geïmpregneerd wordt een ander impregneermid-
del gebruikt dan bij gevels die voor het eerst worden geïmpregneerd.

Aandachtspunt na-isolatie
Denk bij het vullen van de spouw na over het type na-isolatie. Het is verstandig om te kiezen voor een 
isolatiemateriaal dat waterafstotend is. Vochtige isolatie isoleert immers niet meer.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel bevind zich tussen de € 1.000,- en € 7.600,-, 
afhankelijk van de staat van het voegwerk 

aanbieders voor collectieve inkoop
Comfort-Company

proces
- aanmelden kan via info@mooimosterdhof.nl
- Comfort-Company neemt contact op voor een individuele afspraak. 
- Binnen drie weken volgt een offerte.
- Na goedkeuring van de offerte, kan uitvoering vanaf eind 
  oktober 2022 plaatsvinden

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/

8.
Impregneren van de kalkzandstenen 

gevels incl. voegherstel

Woonplan
Deze maatregel 

past in stap 1 en 2


