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Overtollig bouwvocht zorgt voor veel overlast 

Energieneutraal? Nul-op-de-meter woning? 
Alleen mogelijk met een droge woning!

De ontwikkelingen bij woningbouw gaan razendsnel en dat is nodig ook.  
Meer dan ooit hebben we aandacht voor het terugdringen van ons energieverbruik. 
Inmiddels bouwen we volledige wijken zonder het gebruik van gas en gaan we naar 

energieneutraal. Dit lukt alleen wanneer we ons in een droge woning bevinden.  
Vandaar: bouwvocht dient afgevoerd te worden!

Kwaliteit van het binnenklimaat verbeteren? 
Alleen mogelijk met een droge woning!

We hebben om goede redenen steeds meer belangstelling voor de kwaliteit van  
ons binnenklimaat. We verblijven een groot deel van ons leven in een binnenklimaat 

(woning, school, kantoor enz.) en de kwaliteit hiervan heeft een grote invloed op 
onze gezondheid. Daarbij bestaat in een vochtige omgeving altijd het risico van 

schimmelvorming. Vandaar: bouwvocht dient afgevoerd te worden!

Kwaliteit van onze gezondheid verbeteren? 
Alleen mogelijk met een droge woning!

Niet alleen besparen we energie of verbeteren we de kwaliteit van het binnenklimaat  
in een droge woning. We leven ook in een gezonder milieu, zowel binnen als buiten.  

Minder CO
2
 en minder schimmelvorming. Dat komt ons allemaal ten goede.  

Vandaar: bouwvocht dient afgevoerd te worden!

Bouwvocht zorgt voor de verstoring  
van het bouwproces in de afbouwfase.

Risico op onnodige vertraging in de 
bouwplanning.

Stuc- en schilderwerk hebben onvoldoende 
hechting aan de ondergrond.

Bouwvocht zorgt ervoor dat wanden 
en vloeren na oplevering vaak moeten 
worden voorzien van een tijdelijke 
afwerking.

De kwaliteit van het binnenklimaat  
wordt nadelig beïnvloed door bouwvocht. 

Bouwvocht onttrekt energie uit de 
woning/gebouw. Het duurt tot twee 
stookseizoenen voordat bouwvocht 
is afgevoerd: verlies van energie!

Direct na de oplevering ervaren bewoners 
vaak dat de gewenste temperatuur niet 
kan worden bereikt door bouwvocht.

Er bestaat een risico op schimmelvorming 
op o.a. kleding en schoeisel wanneer deze 
zich in een slecht geventileerde ruimte 
bevinden.

Trition is dé specialist in het 
bestrijden van bouwvocht in  
de afbouwfase.

Trition beschikt als specialist over een  
jarenlange ervaring in het opleveren 
van droge woningen en gebouwen.  
Onafhankelijk van de omvang en het  
seizoen, wij leveren altijd maatwerk 
op de bouwlocatie. Wij vinden het  
belangrijk dat de afbouwwerken waar 
mogelijk ongestoord hun doorgang 
kunnen vinden. 

Trition is uw droogpartner: wij  
ontwerpen samen met u een  
passend plan van aanpak voor  
u en uw eindgebruiker! 

Wilt u meer informatie of in een  
vrijblijvend gesprek kennismaken?  
Neem dan contact op via 
www.trition.nl/contact of bel  
direct naar 0800-8748466

Detail van het onthechten van verflagen als 
gevolg van bouwvocht in de afbouwfase


