
Xxxxxxxxxxxxxxxx

TNO Bouw en Ondergrond

daarom meetmethoden ontwikkeld om al in 
het ontwerpstadium pleistersystemen op hun 
gevoeligheid voor vervuiling en bealging te 
kunnen inschatten. 

Vervuilingsproef
Bij het vervuilen van een materiaal spelen de 
ruwheid van het oppervlak, de verwering, 
mate van vuilaanhechting en afspoeling een 
belangrijke rol. Ruwheid en vuilaanhechting 
zijn eigenschappen van het te beproeven 
pleistertype, verwering en afspoeling zijn 
afhankelijk van omgeving en weersomstan-
digheden. De beproevingsmethode bestaat 
uit drie onderdelen: kunstmatig – gelijkmatig 
en reproduceerbaar – vervuilen (met roetdeel-
tjes in een waterige oplossing), beproeving 
door middel van cyclische beregening en 
bezonning gedurende zestien weken in een 
laboratoriumopstelling, en bepaling van het 
vervuilingsgetal. Voor dit laatste onderdeel 
is een speciale beoordelingsmethodiek ont-
wikkeld, waarin via digitale analyse vervui-
lingsparameters van het proefstukoppervlak 
worden bepaald. Uit deze parameters wordt 
vervolgens het zogenaamde vervuilingsgetal 
of de vervuilingsgraad berekend. 

Bealgingsproef
De gevoeligheid van bouwmaterialen voor 
bealging wordt met name bepaald door de 
omgeving, de wateropname en droging van 
het materiaal en de interactie met eventueel 
toegepaste zure reinigingsmiddelen. De ge-
voeligheid voor bealging is dan ook een pro-
ductafhankelijke eigenschap. Hiervoor heeft 

TNO een beproevingsmethode ontwikkeld 
waarbij initieel een gestandaardiseerde mix 
van sporen van vijf representatieve algsoorten 
op het materiaaloppervlak wordt aangebracht 
(inoculeren), en vervolgens een klimaat wordt 
ingesteld dat alggroei bevordert (cyclische 
bezonning en beregening met aangezuurd 
water). Op grond van deze alggroei worden 
kengetallen bepaald. Het gaat er in deze test 
niet alleen om dat het materiaal begroeit, 
maar vooral ook wanneer dat begint en hoe 
snel het materiaaloppervlak groen wordt. De 
groei verloopt tijdsafhankelijk en is materiaal-
afhankelijk. 

Omgevingsfactoren
Door kwaliteitsverschillen in gevoeligheid 
voor vervuiling en bealging van pleistersyste-
men inzichtelijk en aantoonbaar te maken, 
krijgt de bouwsector de mogelijkheid om in 
het stadium van ontwerp en voorbereiding 
van nieuwbouw of (gevel)renovatie rekening 
te houden met te verwachten verschillen in de 
onderhoudsbehoefte, in relatie tot omgevings-
factoren.
De door TNO ontwikkelde meetmethoden zijn 
daarnaast geschikt om het effect van initiële 
behandelingen of onderhoudsingrepen (reini-
gen, schilderen) te beoordelen. 
Tot slot bieden de meetmethoden een unieke 
mogelijkheid om in het kader van de ontwik-
keling van pleister- en verfsystemen nieuwe 
functionaliteiten op hun merites te beoorde-
len.
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Hoe gevoelig is 
gepleisterde 
gevel voor 
vervuiling en 
bealging?

Gepleisterde gevels worden 
steeds populairder in Neder-
land. Maar ze zijn wel gevoelig 
voor vervuiling en bealging, af-
hankelijk van materiaalkeuze, 
behandeling en onderhoud. 
TNO ontwikkelde een bepalings-
methode waarmee de te ver-
wachten onderhoudsbehoefte 
van gepleisterde gevels kan 
worden voorspeld. 

Belangrijke pluspunten van gepleisterde 
gevels zijn de architectonische vrijheid 
in vormgeving en kleur, in combinatie 

met de technische mogelijkheden voor na-iso-
latie van bestaande gebouwen. Een nadeel is 
dat de gevolgen van werkwijze, uitvoerings-
condities en materiaaleigenschappen zich 
soms duidelijk aftekenen in de vorm van zicht-
bare steigerslagen of een plaatselijk andere 
oppervlaktestructuur. 
Een ander mogelijk nadeel is esthetische 
degradatie in de vorm van vervuiling en 
bealging. Deze vervuiling en bealging zijn 
de voornaamste aanleiding voor het plegen 
van onderhoud, soms al na amper vijf jaar. 
Onderhoud van gepleisterde gevels wordt 
mede daardoor een steeds belangrijker aan-
dachtspunt bij het nemen van ontwerpbeslis-
singen, en zou – beter dan nu – voorzienbaar 
en budgetteerbaar moeten zijn. TNO heeft 
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