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Overzicht

Terwijl voor bedrijfsmatige interieurs in de meeste  
gevallen nog steeds voor een textiele vloerbedekking 
wordt gekozen, is het aantal houten vloeren in woonhuizen 
toegenomen. In hotels en sportaccommodaties worden 
wel vaker houten vloeren toegepast.

Er zijn uiteenlopende soorten houten vloeren. Deze variëren 
van in elkaar te klikken vloerpanelen die direct op een 
houten ondervloer worden gespijkerd tot op beton gelijmd 
parket en houtlaminaat. Opvallend is dat hoe duurder  
de houten vloer, des te beter deze bestand is tegen  
vocht. Dit vergroot de kans op succesvol herstel na  
een mogelijke waterschade aanzienlijk.

Hoewel hout sterker is dan textiele vloerbedekking, 
is het gevoelig voor vocht. Door de inwerking 
van hoge luchtvochtigheid en water kunnen 
vloerpanelen kromtrekken. Het is daarom 
belangrijk zo snel mogelijk ontvochtigers in te 
zetten om het vocht te verwijderen waardoor 
schijnbaar blijvende effecten van waterschade  
in veel gevallen kunnen worden voorkomen  
of hersteld.

Net als veel andere poreuze materialen heeft  
hout de eigenschap uit te zetten als het 
vochtgehalte stijgt. De schade als gevolg van  
het bovenmatig uitzetten wordt vaak als blijvend 
gezien waardoor houten vloeren maar al te vaak 
onnodig worden vervangen. In maar liefst 80% 
van de gevallen kan door droging of verwijdering 
van het overtollige vocht het hout weer worden 
hersteld naar de staat van voor de schade.  
Een vereiste is wel dat het drogen met zorg 
gebeurt. Door te snelle of ongecontroleerde 
droging kan het hout blijvend vervormen en  
door de spanning barsten of kromtrekken.



TOepassinG

Nadat het overtollige vocht is verwijderd 
onderzoekt de specialist van Polygon de 
ernst van de schade. Daarnaast meet hij 
de vochtwaardes en stelt vast wat deze  
in de oorspronkelijke situatie zouden 
moeten zijn. Hij maakt hierbij gebruik van 
geavanceerde, hoogwaardige en geijkte 
meetinstrumenten. Met behulp van  
deze apparatuur kan de specialist  
bepalen hoe diep het vocht in het hout  
is doorgedrongen. Bovendien kan hij de 
snelheid van veranderingen bewaken en 
regelen en de juiste droogmethode kiezen. 

Tijdens de eerste droogfase kan alleen 
luchtverplaatsing worden toegepast.
Daarna zullen ontvochtigers worden ingezet 
met als doel het luchtvochtigheidgehalte 
rondom het hout te verlagen waardoor  
het vocht kan verdampen en het hout kan 
herstellen tot zijn oorspronkelijke staat. 
Alleen als het hout en de omgeving stabiel 
zijn, kan worden beoordeeld of schuren en 
opnieuw lakken noodzakelijk of gewenst is.

resulTaaT

In 80% van de gevallen wordt de houten 
vloer in de oorspronkelijk staat hersteld.

HERSTEL VAN  
WATERSCHADE

Verwijdering van vocht uit een beschadigde vloer. Milieuvriendelijk.

beschadigde laminaatvloer.

VOOrDelen

•   Kostenbesparend. Herstel van de 

vloer is goedkoper dan vervangen.

•  Minder ongemak voor de klant.

•  Milieuvriendelijk.
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Houten vloeren drogen
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