Wanneer vocht
uw bezit aant ast

Al ruim 35 jaar de beste in de bestrijding van vochtproblemen

Alpha
Vochttechniek
houdt vocht
buiten de deur!
Vochtproblemen kunnen zich openbaren
in vele vormen.
Bijvoorbeeld afbrokkelend stucwerk, betonschade, natte
kelders of vochtige muren. Maar ook corrosie, houtrot en
voortwoekerende schimmels geven aan dat u waarschijnlijk
een serieus vochtprobleem heeft, dat in de toekomst kan
verergeren.
Vocht is één van de meest voorkomende bedreigingen
wanneer het gaat om schade aan woningen en gebouwen.
Monumentale bouwwerken en bedrijfspanden raken door
vochtproblemen hun uitstraling kwijt en er kan serieuze
constructieschade ontstaan. Optrekkend vocht veroorzaakt
schimmelvorming en schade aan stucwerk waardoor ruimten

● Kalkinjectie van oude, gemetselde gewelven.

minder bruikbaar zijn. Ook meubilair raakt beschadigd.

Vaak begint vochtschade onder het maaiveld en is herstellen

Om nog maar te zwijgen over schade aan de gezondheid van

duurder wanneer het vocht al verregaand uw woning of gebouw

mensen die wonen of werken in te vochtige vertrekken.

heeft aangetast. Wacht daarom niet te lang, maar neem contact

Alpha Vochttechniek is dé specialist in vochtbestrijding en

met ons op zodra de eerste vochtverschijnselen zich openbaren.

helpt u van uw vochtprobleem af.

Vochtproblemen snel signaleren én
direct actie ondernemen is voordeliger.
Eén ding is duidelijk: wie vochtschade voorkomt, bespaart
geld. Alpha Vochttechniek kan u alles vertellen over het
effectief beschermen van funderingen, het waterdicht maken
van kelders en souterrains en het injecteren van metselwerk
en beton. Dit voorkomt zorgen in de toekomst!

● Preventieve waterafdichting.

Ruime kennis en ervaring geven
de doorslag wanneer het gaat om het
nemen van de juiste beslissing.
● Van waterdicht maken van kelders...

Alpha Vochttechniek heeft een reputatie hoog te houden
Alpha Vochttechniek gaat altijd doordacht te werk.

wanneer het gaat om vochtbestrijding. Niet voor niets lost

Voorafgaand aan onze werkzaamheden vindt een inspectie

Alpha Vochttechniek al meer dan 35 jaar vochtproblemen op.

of onderzoek plaats. Want alleen een uitvoerige analyse en

Reeds vele orders kwamen van overheidsinstellingen,

de juiste diagnose brengt u een duurzame oplossing.

woningcorporaties, industrieën en uiteraard ook van

En voorkomt dat problemen zich herhalen.

huiseigenaren.

Alpha Vochttechniek streeft ernaar kostbare, bouwkundige
ingrepen te voorkomen.
Kennis, jarenlange praktijkervaring en geavanceerde
apparatuur in combinatie met hoogstaande materialen,
bieden voor ieder vochtprobleem een waterdichte oplossing.

● en souterrains...

● Waterdicht maken van kelders en souterrains.

Alpha Vochttechniek is een bedrijf dat haar afspraken
nakomt en u oplossingen verschaft op een zo efficiënt
mogelijke manier. Daar kunt u op rekenen!
Kortom, heeft u vragen of wilt u advies over een vocht
probleem? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met
ons op. U vindt onze contactgegevens op de achterzijde
● tot volledige afwerking.

van deze folder.

● Injecteren tegen optrekkend vocht.

● Injecteren van grindnesten in betonconstructies.

● Injecteren van scheuren in metselwerk en beton.

De werkzaamheden die wij voor
u kunnen uitvoeren:

● Kalkinjectie van oud metselwerk.

● Betonreparaties.

●

onderzoek, analyse en advies vochtbestrijding

●

injecteren tegen optrekkend vocht

●

hydrofoberen van metselwerk en beton

●

gevelreiniging

●

restauratiepleistersystemen

●

waterdicht maken van kelders en souterrains

●

vochtoverlast bestrijden in kruipruimten

●

funderingen preventief beschermen

●

alle voorkomende betonreparaties

●

lekken dichten, waaronder dilatatievoegen

●

beton- en metselwerk constructief herstellen

●

houtworm-, schimmel- en zwambestrijding

● Waterdicht maken van muurdoorvoeren.

Postbus 409, 4600 AK Bergen op Zoom
Leliestraat 11, 4711 HV St. Willebrord
Telefoon: 0165 - 38 62 00
Fax: 0165 - 38 62 88
E-mail: info@alphavochttechniek.com
www.alphavochttechniek.com
● Waterdicht maken van putten.

