KNB INFO 7
Glasschade door
alkalisch vocht

Alkalisch water op de gevel kan strepen of vlekken
aan de buitenkant van een raam veroorzaken. Soms
worden ook aluminium geveldelen aangetast.
Alkaliën bevinden zich in regenwater, waardoor het
water een verhoogde PH-waarde heeft. Bij grote
hoeveelheden regen op gevels wordt kalk en kiezelzuur
uit metselwerk of beton opgelost. De structuur van het
oppervlak in combinatie met de alkaliën in het water
lijken van invloed te zijn op het ontstaan van de aanslag.
Doordat er in de baksteen weinig kalk en kiezelzuur
voorkomt, treedt de aanslag voornamelijk op vanuit de
mortel of andere betonnen bouwdelen.
Voorkoming van glasschade
Goede afwerking boven kozijnen met een waterhol
en/of lekranden moet voorkomen dat water vanuit
de gevel over het glas stroomt. Is het lekwater
niet ‘af te leiden’ van het glas, dan is het mogelijk
bovenliggend metselwerk te hydrofoberen, of wel:
een waterwerende laag impregneren. Daarnaast kan
ook het glas beschermt worden met speciaal hiervoor
geschikte producten.

Verschillende soorten aanslag en reiniging
Afhankelijk van de chemische samenstelling van de
opgeloste verbindingen in de gevel, zijn er grofweg drie
soorten aanslag te onderscheiden:
1. Stoffen die met water kunnen worden verwijderd,
zoals
kaliumsulfaat,
kaliumcarbonaat
en
kaliumbicarbonaat. Door goed te reinigen
met gebruik van een spons en zeem kan
de aanslag
voldoende worden opgelost.
2. Stoffen die met sterke schoonmaakmiddelen of
met een verdund zuur kunnen worden verwijderd,
zoals calciumcarbonaat en calciumsulfaat.
Dit is te behandelen met bijvoorbeeld
een ontkalkingmiddel of met een speciaal
reiniger op basis van verdund sulfaminezuur;
3. Stoffen die alleen met glas polijstproducten kunnen
worden verwijderd, vragen om een speciaal
reinigingsmiddel zoals siliciumoxide. Reiniging van
dit type is werk voor gespecialiseerde bedrijven.
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Het is mogelijk dat de inhoud van dit infoblad is achterhaald. Voor de meest actuele versie verwijzen wij naar het betreffende
infoblad op knb-keramiek.nl. Altena aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die gevolg kan zijn van de
inhoud van dit infoblad.

