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17.4.3 Vormen van
schade, degradatie en vervuiling

De VMRG gevelelementen kunnen onderhevig zijn aan diverse vormen van verwering. De
vormen van verwering kunnen optreden in alle facetten van het bouwproces en in de
exploitatiefase. In de volgende fasen dient men rekening te houden met:
In bouwfase:
Bouwvervuiling (cementsluier, alkalisch houdend lekwater, betonwater, stof, etc.);
Krassen, putten, deuken;
Gevolgschades van werkzaamheden door derden;
Bij langlopende projecten vallen delen van de bouw die (deel)opgeleverd zijn onder de
exploitatiefase.

In de exploitatiefase:
Locatie (stad, kust, industrie);
Weerszijde;
Vormgeving;
Detaillering;
Invloed van aangrenzende gevelmaterialen;
Invloed van nabije bouwprojecten;
Verkeersbelasting.

Bovenstaande kan resulteren in cementsluier, corrosie, verkleuring en degradatie van
glansgraad, hardheid en laagdikte, verlies van transparantie, etc. Hierop dient een adequate en
correcte preventieve en tijdelijke bescherming te worden aangebracht, of dient direct te worden
gereageerd om dit te verwijderen. De opdrachtgever dient geschikte maatregelen te treffen om
deze beschadigingen te voorkomen. Tijdelijke bescherming tijdens de bouwfase dient zo snel
mogelijk verwijderd te worden, zodra deze niet meer nodig zijn. Dit ter voorkoming van
aantasting van de oppervlaktebehandeling, achterblijven van lijmresten of andere resten van de

beschermlaag.
Corrosie van ferro- en non-ferro metalen wordt veroorzaakt door onder andere:
Metaaldeeltjes
Chloriden (zouten)
Vervuiling
Etc.

Per situatie dient nagegaan te worden wat de belasting is op de gevels. Bij railverkeer zijn dit
bijvoorbeeld koperdeeltjes; veehouderij: ammoniak; snelweg: koolmonoxide etc.
Indien metaaldeeltjes uit de lucht neerkomen op een metalen oppervlak ontstaat onder invloed
van vocht corrosie, omdat de metalen met elkaar reageren. Het minst edele metaal wordt hierbij
aangetast. Corrosie treedt vaak op in de nabijheid van industriegebieden en railverkeer. Bij de
kust zijn het de hoge zout- en chloridengehaltes die kunnen leiden tot corrosie. Daarnaast kan
corrosie optreden door inwerking van vuil op een metalen oppervlak. Met de juiste maatregelen
volgens de VMRG Kwaliteitseisen hoofdstuk Onderhoud kunnen vormen van schade,
degradatie en vervuiling tot een minimum worden beperkt.

