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Duitsland is het verfland bij uitstek. Er zijn daar 

meerdere bladen voor de verf- en schildersbran-

che op de markt. Met enige regelmaat berichten 

wij over ontwikkelingen en wetenswaardighe-

den die wij in deze bladen tegenkomen.
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uit duitse bladen

schimmElgEvoElighEid  
Steeds meer wordt in de bouw gelet op duurzaamheid, waarbij de 

samenstelling van het materiaal, maar ook de levensduur belangrijk zijn. 

Schimmelgevoeligheid komt bij veel materialen voor, waardoor op den 

duur aantasting plaatsvindt. Dat de omstandigheden bepalend zijn voor 

schimmel is bekend, maar vaak ontbreekt kennis van het ontstaan van 

schimmels op de gebruikte materialen. Bij vochtigheden boven de 80 

procent RV komt schimmel voor, evenals bij temperaturen tussen de 10 

en 30 graden Celsius. Ook de zuurgraad van de ondergrond is bepalend 

voor het ontstaan van schimmels waarbij de waarden liggen tussen de pH 

5 tot 7. Tenslotte is ook de ventilatie van belang. De gebruikte materialen 

zijn belangrijk omdat deze de voedingsbodem vormen voor de schim-

mels. Organische materialen, zoals cellulose, hout, tapijt, lijm en dispersie-

verf, zijn erg gevoelig voor schimmels. Door meer gebruik te maken van 

mineralen, neemt het risico op schimmelvorming enorm af. Silikaatverf 

is beduidend minder gevoelig voor schimmel dan dispersieverf omdat 

het geen voedingsbodem is. Ook de hogere alkaliteit zorgt voor minder 

risico voor schimmelgroei. Bovendien zijn de mineraal producten minder 

poreus om vocht en schimmels toe te laten. 

Meestal worden goedkope dispersieverven aanbevolen voor badkamers, 

keukens en kelders. Deze zijn potentieel altijd gevoelig voor schimmels. 

Door het toevoegen van biociden wordt de gevoeligheid voor schimmels 

tegengegaan, maar beter is om silikaatverf te gebruiken om aantasting  

te voorkomen.
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vErkEErdE vloErbEhandEling 
In een artikel over vijf pagina’s wordt ingegaan op het behandelen van 

vloeren in zowel nieuwbouw als onderhoud. De afgelopen vijf jaar blijkt 

de bouw in Duitsland naar een recordniveau te zijn gestegen wat betreft 

schadebedragen door bouwfouten. Het totale schadebedrag van knoeiwerk 

in de bouw wordt geschat op 5 miljard euro. Een groot deel van dit knoei-

werk betreft het verkeerd behandelen van betonnen en houten vloeren. De 

grootste fout die hierbij wordt gemaakt, is het verkeerd inschatten van de 

toestand van de ondergrond en het onvoldoende aanbrengen van laagdik-

te. Zowel de druk- en buigeigenschappen als de hardheid en watervastheid 

zijn belangrijk om af te stemmen op de ondergrond. Door de stijging van 

de populariteit van vloerverwarming nemen de risico’s op het ontstaan van 

vloergebreken toe. Het verkleinen van de risico’s kan worden gerealiseerd 

door het uitvoeren van metingen en het afstemmen van technische gege-

vens op de situatie zoals die wordt aangetroffen. Ook gewone betonnen 

vloeren, waarbij bijvoorbeeld 20 centimeter dikke platen worden gebruikt, 

kunnen na verloop van tijd uitdrogen, waardoor bepaalde eigenschappen 

achteruitgaan. Bovendien zijn de meeste naden tussen de verschillende  

bouwelementen niet meer wat ze zijn moeten. Het zich verdiepen in 

de situatie, met voldoende kennis van materialen en van constructies, is 

belangrijk om het risico van schade te verkleinen.

 

Noot van de auteur: Mensen met te weinig vakkennis zijn een groot risico 

bij het ontstaan van gebreken en schade in de bouw. Dit geldt ook voor het 

uitvoeren van schilderwerk. Mensen die weinig aandacht besteden aan de 

toestand van de ondergrond, nemen een groot risico. Daarom is het altijd 

nodig om enkele proefjes te doen om de toestand van de ondergrond goed 

in kaart te brengen. Vochtmetingen, hechtingsmetingen en de beoordeling 

van ondergrond zijn bij elk schilderwerk noodzakelijk. In Duitsland zijn allerlei 

DIN-normen van toepassing die het aantal metingen voorschrijven. Zo dient bij-

voorbeeld bij elke 50 m² vloeroppervlak minimaal een meting van vochtigheid, 

hechting en hardheid plaats te vinden (DIN 18365).
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