
Gevelreiniging - Hoogdruk Methode (warm / koud) 
 
Algemeen 
Gevelstenen of betonnen gevels met een lichte tot matige vervuiling door weeromstandigheden, 
luchtvervuiling, algen/ mos of roetaanslag worden gereinigd met behulp van de warme of koude 
hoogdruk methode. 
 
Werkwijze 
Met water onder hoogdruk (waterdruk mogelijk tot 350 Barr) 
en een temperatuur dat opgevoerd kan worden tot 100 
graden Celsius, worden de vervuilden oppervlakten schoon 
gespoten. Indien nodig kan er bij deze methode ook 
chemische reinigingsmiddelen ingezet worden om tot een 
schoner resultaat te komen. Echter zal K&S Diensten in het 
kader van milieuvriendelijkheid zoveel mogelijk proberen 
zonder chemicaliën te werken. Indien er chemicaliën 
gebruikt worden, zal dit duidelijk in de offerte worden 
aangegeven en ontvangt de opdrachtgever vooraf 
uitgebreide productinformatie.    
Na het stralen worden de gereinigde oppervlaktes, het 
naastgelegen straatwerken en eventuele beplatingen   Reinigen m.b.v. hogedruk 
afgespoten met water onder lage druk (tuinslang) om  
achtergebleven zandresten te verwijderen.   
De werkomgeving wordt dus schoon opgeleverd!        
  
                 
Direct na de reinigingswerkzaamheden is het aan te 
bevelen de gevel na te behandelen met een 
impregneermiddel op oliebasis om de poriën van de gevel 
opnieuw te sluiten, waardoor vuil en water worden 
afgeweerd. Het impregneermiddel wordt met een speciale 
drukpomp onder lage druk op de gevel aangebracht.  
 
                                        
                                    Impregneren  
 
Voor aanvang werkzaamheden dient opdrachtgever  
onderstaande maatregelen te treffen:  

• Ventilatieroosters, deuren en ramen sluiten 
• Spullen die bevestigd zijn aan de gevel verwijderen 

zoals lampen, plantenbakken,  
(naam) bordjes etc. 

• Vrije werkruimte te creëren van circa 5 meter 
rondom de gevel  

• Water- en stroompunt ter beschikking te stellen 
voor het aansluiten van machines  

 
         

  Na                                Voor 
Uitsluitingen aansprakelijkheid 
K&S Diensten is in geen geval aansprakelijke voor; 
 

• Wateroverlast 
• Schades aan voegen, schilder en/ of sauswerk  
• Schades aan gazon, beplantingen of bloemenborders 

die rondom de gevel liggen 
	  
	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   


