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Paarsbruin verkleuringen op gevelmetselwerk worden in
een aantal gevallen veroorzaakt bij spouwmuur
constructies waarin mineraal wol is opgenomen als
thermische isolatie.
Dit type vlekken kan op willekeurige plaatsen op het
geveloppervlak worden aangetroffen, veelal echter
worden deze vlekken aangetroffen in de directe
omgeving van waterkeringen in het gevelmetselwerk

Onder invloed van de almaar dikker wordende
isolatiepakketten in de spouwruimte komt de “vrije”
luchtspouw van 40 mm, regelmatig in de verdrukking.
Onder deze omstandigheden kan er contact ontstaan
tussen het buitenspouwblad en isolatiemateriaal.
Dit is het geval wanneer de luchtspouw te krap is
ontworpen of wanneer de luchtspouw plaatselijk is
verdwenen door speciebaarden, doorstekende gehakte
stenen, maattoleranties van bouwmaterialen of
maatvoeringfouten.
Uit onderzoek door TNO, naar dit type verkleuring, is
gebleken dat onder invloed van het alkalisch milieu van
verse/jonge metselmortel, de hars coating van
mineraalwol kan worden aangetast. Hierbij gaat de hars
ten dele in oplossing in afstromend regenwater.
Ook afstromend regenwater van vloervelden in de
spouwruimte is veelvuldig als oorzaak voor deze
verkleuringen aan te wijzen.
Om spouwmuurconstructies op de juiste wijze te kunnen
metselen is het noodzaak deze te voorzien van een
“vrije” luchtspouw.
Bij een juist ontwerp van gevelconstructies hoort een vrije
luchtspouw van tenminste 40 mm tussen
buitenspouwblad en isolatiemateriaal.
Daarnaast is het van groot belang dat tijdens de
uitvoering van metselwerk maatregelen worden getroffen
om afstromen van regenwater over en in de
spouwmuurconstructie te voorkomen.
Gezien de goede oplosbaarheid van de verkleuring in
water is de beste aanpak van het probleem niets te doen.

Door natuurlijke uitspoeling met regenwater zal de
verkleuring vanzelf verdwijnen.
Bruin verkleuringen op metselwerk worden in een aantal
gevallen veroorzaakt door de toepassing van
onbehandeld hout in combinatie met schoonmetselwerk.
Door het zogenaamd “bloeden” van deze
houtconstructies kunnen zeer moeilijk verwijderbare
vlekken op metselwerk ontstaan. Een juiste detaillering is
een eerste vereiste.

Door het gebruik van zoutzuur op schoon metselwerk
van mangaan houdende stenen, kunnen roestbruine
verkleuringen in/op het oppervalk ontstaan.
Voor het reinigen van mangaanhoudende stenen is
overleg met de baksteenfabrikant een noodzaak!
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KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten
toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een omissie, een gebrek en/of een
onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.

