
Gevelproducten Benelux geeft advies en levert producten voor de behandeling van vastgoed. Ons advies 

is gebaseerd op jarenlange ervaring en op zeer uitgebreide kennis van bakstenen en betonnen gevels. 

Wij bieden hoge kwaliteitsproducten 

Met onze andere producten krijgt uw gevel weer de 
gewenste uitstraling en bescherming zonder dat deze 
wordt aangetast. Het uitgebreide assortiment omvat 
producten voor diverse toepassingen, waaronder 
vochtwerende producten en reinigingsproducten. 
De producten zijn geschikt voor zowel nieuwbouw 
als renovatie.

Onze andere producten

Een schone gevel
met BNL1 kalk- & cementsluier 
verwijderaar!

BNL1 is een gevelreiniger van hoge kwaliteit;

Verwijderd alle soorten cement- en kalkgebonden vervuilingen;

Lost kleurverschillen door uitslag in voegwerk meteen op;

Het te behandelen oppervlak kan direct behandeld worden;

Meteen gebruiksklaar geleverd!
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Postbus 248
5140 AE
Waalwijk Nederland

Bekijk meer van onze service op www.gevelproductenbenelux.nl

+ 31 (0) 499 32 32 88
info@gevelproductenbenelux.nl 
www.gevelproductenbenelux.nl

als renovatie.



Gevelreiniging Benelux behandelt muren professioneel!
Onze specialisaties:

Op zoek naar een specialist 
om uw gevel te reinigen?

We bieden u graag een vrijblijvende offerte aan 

Voor ieder pand en probleem zoeken wij graag de juiste oplossing!
Neem voor meer informatie contact op

+ 31 (0) 499 32 32 88
info@gevelreinigingbenelux.nl

Postadres
Postbus 248 
5140 AE Waalwijk. Nederland

Bezoekadres
De Sonman 20 
5066 GJ Moergestel, Nederland

Bekijk meer van onze services op www.gevelreinigingbenelux.nl

Witte uitbloei op metselwerk

Na het bouwen of verbouwen verschijnt soms al snel een witte 

aanslag op bakstenen. Deze witte aanslag op metselwerk 

(dat vaak nog geen jaar oud is) ligt als een dun laagje op de 

bakstenen. Dit noemen we witte uitbloei ofwel vroege uitbloei.

Bakstenen op kleur brengen en voegen kleuren

Het komt regelmatig voor dat er kleurverschil in een gevel 

zit. Een deel van de bakstenen heeft een andere tint dan de 

bakstenen van een andere levering. Het is vaak pas zichtbaar als 

de steiger wordt afgebroken en het totaalbeeld zichtbaar is. 

Heeft u te maken met een grauwe uitslag op uw gevel? En is 

het metselwerk ongeveer vier of vijf jaar oud? Grote kans dat 

het gaat om vergrauwing ofwel vergipsing. Er ontstaat een 

laagje op het metselwerk dat witgrijs van kleur is.

Wilt u de gevel waterafstotend maken (hydrofoberen)?

Voor wij dit voor u in orde komen maken, controleren we eerst 

of de conditie van de bakstenen en het voegwerk in goede 

staat zijn. Zo voorkomen we schade en kunnen we bepalen 

welk hydrofobeermiddel het meest geschikt is.

Grijze gevel of grauwe uitslag metselwerk


