
DE BESTE BASIS 
VOOR WATERDICHTE 
KELDERRUIMTES.
KELDERAFDICHTING AAN DE BINNENZIJDE.



Wat vroeger voor particulieren of voor 
woning bouwverenigingen heel normaal 
was, is vandaag de dag ondenkbaar. Destijds 
werden de kelders gebruikt als opslagplaats 
voor brandstoffen en levensmiddelen die 
niet zo snel konden bederven. Vochtig en 
muf – dat was de kelder van vroeger. 
Doordat woonruimtes steeds krapper 
worden en omdat er steeds meer interesse 
bestaat om waardevolle kelderruimten 
(vooral van oudere huizen) te behouden en 
om te bouwen tot verblijfsruimte, wordt de 
renovatie van kelders steeds belangrijker.

Op een andere manier gebruik maken van 
de kelder, verruimt het gebruiksoppervlak en 
heeft een belangrijke invloed op het in stand 
houden van het gebouw. Met het 
geperfectioneerde kelderwandrenovatie
systeem stelt Kiwitz aan  alle architecten, 
ontwerpers en verwerkers een actueel 
systeem ter beschikking waarmee kelders 
betrouwbaar, effectief en duurzaam 
gerenoveerd kunnen worden. Met dit 
systeem kan aan kelders een hoogwaardige 
bestemming worden toegeschreven, zelfs 
een woonbestemming.

WAARDEVOLLE KELDERRUIMTES  
BETROUWBAAR RENOVEREN EN BESCHERMEN

EEN GOEDE DIAGNOSE ALS BASIS VOOR EEN DUURZAME KELDERAFDICHTING

Metselwerk vol 
scheuren, belast 
door zout
en vocht

Afgebladderde 
pleister door 
kristallisatiedruk

Metselwerk 
diagnose ter 
plekke

Indringend 
en opstijgend 
vocht

Voorwaarde voor een succesvolle
kelderafdichting is vooraf schouwen 
en indien nodig, een analyse van de 
aanwezige schade maken.
Een onderdeel van de inspectie is onder 
andere het bepalen van het soort, de dikte 
en de bijzonderheden van de bestaande 
keldermuren.

Door het vocht in kelder muren op 
verschillende hoogtes te onderzoeken, 
wordt belangrijke informatie verkregen 
over de oorzaak van de vochtschade.  
Met analyses in de kelder gemaakt worden, 
kunnen het soort en de concentraties 
van zouten die het gebouw kunnen 
beschadigen worden vastgesteld, 
en kan een op het werk afgestemde 
werkomschrijving worden gemaakt.

Afhankelijk van het gewenste gebruik, de technische mogelijkheden en  
de diagnoseresultaten, staan voor een succesvolle metselwerkrenovatie  
vier verschillende systemen ter beschikking.

NB. Alle hierna beschreven oplossingen zijn gebaseerd op  standaardsituaties.  
Specifieke omstandigheden kunnen van invloed zijn  op de mogelijke oplossing.  
Vraag hiervoor een advies op maat bij Kiwitz.



•  continue waterdruk
•  geen zoutuitbloeiing of 

zoutopslag

1.  Kiwitz ADP 675, injectiecrème

2.  weber.tec 933, holle kim en 
dichtingsplugmortel

3. voorafdichting afhankelijk van de 
waterbelasting tijdens uitvoering 
zie keuze voorafdichting*:

 weber.tec 933 
weber.tec 931s 
weber.tec 935 
weber.rep 760

4.  weber.tec 930, waterdichte mortel

5.  weber.tec 933, hechtlaag

6.  Kiwitz MRT 320, uitvlakmortel 
zie keuze keldereindafwerking

•  latent waterdruk, tijdens 
uitvoering waterdruk

•  geen zoutuitbloeiing of 
zoutopslag

•  maximale hoogte grondwater  
is bekend

1.  Kiwitz ADP 675, injectiecrème

2.  weber.tec 933, holle kim en 
dichtingsplugmortel

3. voorafdichting afhankelijk van de 
waterbelasting tijdens uitvoering 
zie keuze voorafdichting*:

 weber.tec 933 
weber.tec 931s 
weber.tec 935 
weber.rep 760

4.  weber.tec 930, dichtingsmortel

5.  weber.tec 933, hechtlaag

6.  Kiwitz MRT 320 uitvlakmortel 
zie keuze keldereindafwerking

ALGEMENE ONDERGROND VOORBEREIDING

De beproefde Kiwitz 
systeemcomponenten 
zijn optimaal op 
elkaar afgestemd.

Verwijderen van bestaande pleisterlagen, 
verflagen, betegelingen e.d. tot min. 80 cm 
boven de zichtbaar beschadigde zone. 

Grondige reiniging van  de ondergrond. 
Verwijderen van slecht hechtende en losse 
bestanddelen met bijvoorbeeld staalbezem.Voegen ca. 2 cm diep uitkrabben/uithakken.

 Situatie Zouten /  Tijdens uitvoering Producten 1-daags-
  uitbloeiing   systeem
 
 Permanente NEE Waterdruk Kiwitz ADP 675 NEE
 waterdruk   weber.tec 933
    weber.tec 931s
    weber.tec 935
    weber.rep 760
    weber.tec 930
    Kiwitz MRT 320

 Situatie Zouten /  Tijdens uitvoering Producten 1-daags-
  uitbloeiing   systeem
 
 Latent NEE Waterdruk Kiwitz ADP 675 NEE
 waterdruk   weber.tec 933 
    weber.tec 931s
    weber.tec 760
    weber.tec 930
    Kiwitz MRT 320
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Grondwater-
stand

Geschikt 
voor water- 

belastingsgraad:

Snelwerkend?

Laagdikte

Vezelversterkt

Eindafwerking

Verpakking

Omschrijving

weber.tec 933

Lichtvochtig

+

Min. 1 cm, max. 5 cm 
bij plaatselijke reparaties

Ja

Ja

25 kg zak

Voor lichtvochtige 
ondergronden, vol-

vlakkig te gebruiken,  
uitvlakmortel

weber.tec 931S

Zwetend
(druppels)

++

Max. 2 mm per laag
max. 2 lagen

Nee

Nee, moet  
worden overlaagd

25 kg zak

Voor vochtige 
ondergronden
Volvlakkig te 

gebruiken, géén 
uitvlakmortel

weber.tec 935

Stromend,
gutsend

+++

N.v.t.

Ja

Nee, moet  
worden overlaagd

14 kg emmer

Stopmortel,  
gebruiken bij 

waterdoorbraken, 
plaatselijk  
‘proppen’!

weber.rep 760

Sijpelend

+++

Max. 2 mm per laag
max. 2 lagen

Nee

Nee, moet  
worden overlaagd

13,5 kg emmer

Gebruiken bij 
waterdoorbraken, 

vlakafdichting

Grondwater-
stand

*  KEUZE VOORAFDICHTING

B

D EA

C

 A    Vochtproblemen bij 
aansluiting bouwdelen  
vloer/wand

 B+D  Doorslaand vocht

 C  Optrekkend vocht

 E    Vocht ten gevolge  
van scheuren 

Vocht kan op vele manieren een kelder binnendringen



•  geen waterdruk
•  sterke zoutuitbloeiingen 

aanwezig

1.  Kiwitz ADP 675, injectiecrème

2.  weber.tec 933, holle kim mortel

3.  weber.tec 933, hechtlaag met 
getande spaan aanbrengen

4.  uitvlakken met dampregulerende 
pleister: weber.san 953 grijs of 
weber.san 954 wit

 zie keuze keldereindafwerking

SYSTEEMOPLOSSING 3
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•  latent waterdruk, tijdens 
uitvoering geen waterdruk

•  geen zoutuitbloeiing of 
zoutopslag

•  1-dag systeem

1.  Kiwitz ADP 675, injectiecrème

2.  weber.tec 933, holle kim mortel

3.  weber.tec 933, hechtlaag getande 
spaan

4.  uitvlakken met een waterdichte 
pleister: weber.tec 933

Wanden geheel ontdoen van stuclagen en saus  lagen. De cementdekvloer ter plekke van de wand in een strook van 
ca. 20 cm verwijderen, uitgaande van een waterdichte betonvloer. Loszittende delen steen en voegen verwijderen. 
Ondergrond geheel ontdoen van hechtings belemmerende bestanddelen zoals stof.

De wand uitvlakken met weber.tec 933, cementgebonden, waterdichte mortel voor het repareren van gaten en 
voegen en het uitvlakken van de wanden. De voegen dienen vol en zat dichtgezet te worden.

Gleuf in de wand en vloeraansluiting maken, deze dient circa 3 cm diep te zijn. Vervolgens dichtzetten en voorzien 
van een holle kim met weber.tec 933.

De gehele wand voorzien van een dichtingslaag van min. 10 mm dik, weber.tec 933 cementgebonden waterdichte 
mortel. Tussen het aanbrengen van de lagen dient geen droogtijd te zitten.

De oppervlakte kan met een sponsbord vlak afgewerkt worden. Voor een esthetische afwerking kan weber.san 953 
(grijs) of weber.san 954 (wit) worden gebruikt. Dit is een minerale toplaag afwerking met een fijne korrel.  
Als hechtlaag dient vooraf weber.tec 933 met een getande spaan aangebracht te worden op de voldoende 
uitgeharde dichtingslaag. Deze mag niet meer beschadigd worden.

Ondergrond 
voorbehandeling

Reparatie

Aansluiting  
wand/vloer

Dichtingslaag

Algemeen

 Situatie Zouten /  Tijdens uitvoering Producten 1-daags-
  uitbloeiing   systeem
 
 Latent NEE Geen waterdruk Kiwitz ADP 675 JA
 waterdruk   weber.tec 933

1-DAG OPLOSSING

SYSTEEMOPLOSSING 4
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Grondwater-
stand

KEUZE KELDER-EINDAFWERKING

Warmte isolerende 
cementgebondenstucmortel:
- weber.san 953
- weber.san 954

Voorzetwand met: 
- gasbetonblokken
- Jackoboard 

Kelderruimte wordt gebruikt 
als voorraadruimte
> niet verwarmd

Kelderruimte wordt gebruikt  
als leefruimte  
> verwarmd

Cementgebonden stucmortel:
- Kiwitz MRT 320
- weber.tec 933
- weber.tec 934

Eventueel afwerken met een 
geschikte verf: 
- weber.san Silikatfarbe

 Situatie Zouten /  Tijdens uitvoering Producten 1-daags-
  uitbloeiing  opbouw systeem
 
 Geen JA Geen waterdruk Kiwitz ADP 675 NEE
 waterdruk   weber.tec 933
    weber.san 953 grijs
    weber.san 954 wit



•  Voorstrijk & Primer 
•  Lijmen & Kitten 
•  Mortels 
•  Afdichtingsproducten 
•  Gevelhydrofobering 
•  Betonhulpstoffen 
•  Coatings 
•  Reinigingsproducten 
•  Vloerafvoeren 
•  Gereedschappen

Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC Ulft

T: +31 (0)315 270 620
F: +31 (0)315 270 621
E: info@kiwitz.nl
www.kiwitz.nl

Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.


