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Waterkeringen worden dikwijls niet volgens de regels geplaatst of sluiten niet waterdicht aan, 
met lekken en waterschade tot gevolg (Lees meer op www.humida.be).
80 % van alle waterschade komt van de maaiveldzone of van lekkende waterkeringen.

Hoe waterkeringen eenvoudig te herstellen:

Een juiste analyse is hier cruciaal. Deze analyse kan je meestal vrijblijvend (koffie) aanvragen.

Slagregen :

Bij slagregen kan na verzadiging van de gevelstenen tot de helft van de neerslag in de 
spouw naar beneden lopen. De waterkering durft al eens doorhangen in de overbrugging 
van de spouwbreedte.  De waterkeringen zijn niet uit 1 stuk en overlappen elkaar.  In deze 
overlappingen lekt het regenwater naar binnen. Het regenwater dat over de bovenste 
waterkering terug naar buiten loopt, loopt onder de waterkering weer naar binnen. Door de 
bovengrondse gevelstenen door-en-door te behandelen met Reaxyl® CE-27 of CE-35 komt er 
geen water meer in de spouwmuur en overbrug je deze oorzaak. Met een bewezen efficiëntie 
van meer dan 97 % na 10 jaar blijft de spouwmuur droog, ook na 20 jaar.

Reaxyl®  Duurzaam herstellen van waterkeringen



Maaiveldzone:

De maaiveldzone verzadigt volledig bij zware of langdurige regenval. Deze plas water loopt 
horizontaal rechtdoor tot in de chape of vloerisolatie van het gelijkvloers.  Indien onder de 
woning een kelder of een kruipkelder is, loopt het regenwater horizontaal in deze ondergrondse 
constructies.  Door de maaiveldzone waterdicht af te werken met 2 lagen Reaxyl® Base-X 
2K overbrug je dit probleem volledig, permanent en uiterst duurzaam. Doorvoeren en 
verluchtingen dicht je best vooraf met Tubefix®.
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Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be

Oplossingen
voor al uw bouwproblemen

Cruysberghs
bvba Chemical

©2015 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.
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