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1. Over Fassado
Fassado heeft van gevelrenovatie zijn specialiteit gemaakt. Wij kunnen u helpen met zowel
gevelbepleistering, gevelbescherming als gevelisolatie.

Ons vakmannen werken dagelijks aan gevels in heel Vlaanderen. Met 30 jaar ervaring in
het vak mag u van ons dan ook alle nodige expertise verwachten.

Heeft u problemen met uw gevel of façade van uw woning? Een vochtige of beschadigde
buitenmuur? Laat Fassado uw gevel terug in zijn oude glorie herstellen! Dankzij onze
jarenlange ervaring kunnen wij elk gevelprobleem snel, doeltreffend en effectief oplossen.

In deze whitepaper maken we u alvast wegwijs in een aantal gevelafwerkingen en
troeven.
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2. Welke afwerkingsopties zijn er voor uw gevel?

Wilt u eens wat anders doen met de uitstraling van uw woning? Met u veel meer mensen.
Tegenwoordig is het wat gemakkelijker om een eigen woning van een unieke look te voorzien.
Vroeger waren mensen nogal eens gebonden aan bijvoorbeeld de wensen van de architect van
een straat of buurt, nu is dat allemaal een beetje versoepeld.

Zo kunt u wel eens aan de kust of in bepaalde wijken hele rijen kleurrijke huisjes terugzien. Dat
ziet er zo fantastisch leuk en vrolijk uit! En het goede nieuws is: u kunt dat dus ook met uw huis
doen.

Daarvoor kunt u namelijk crepi op de buitenmuren van uw gevel aanbrengen. Dit is helemaal
geen ingewikkeld proces, integendeel. Plus: met crepi op uw gevel is uw gevel vele malen beter
beschermd tegen weersinvloeden, vuil en groei van algen en mossen. In dit artikel meer over
crepi op de buitenmuren en de prijs.

2.1 Waarom is gevelbekleding een goede keuze?

Bakstenen gevels zijn van nature redelijk poreus. Dit wil zeggen, dat de steentjes en het
voegwerk allemaal minuscule gaatjes hebben waarlangs vocht naar binnen kan sijpelen, indien
dit niet goed wordt beschermd. Nu kunt u een bakstenen gevel wel erg goed beschermen met
hydrofuge, waardoor deze porositeit wordt opgevangen.

Maar na een poosje zal een bakstenen gevel ook steeds iets valer worden en ook meer
kleine beschadigingen en mankementjes gaan vertonen. Op dat moment is het slim om
over alternatieve oplossingen te denken, indien u wilt dat uw gevel fris blijft en lang
meegaat. Crepi is een uitstekend middel om oneffenheden mee op te vullen en uw gevel
weer sterk en weerbaar te maken.

Het spreekt voor zich dat een geslaagde gevelafwerking altijd een meerwaarde is voor je
woning. Maar welke gevelafwerking kan je tegenwoordig het beste kiezen? Zowel op vlak van
stijl als met het oog op energiezuinig en duurzaam bouwen geven we je graag wat raad.

2.1.1 Crepi

Crepi is vandaag een van de meest populaire keuzes om gevels af te werken. En daarbij
gaat het niet alleen om stijl. Crepi is uitstekend bestand tegen weersomstandigheden,
geeft een strakke afwerkingslaag die zo over stenen gevels kan en laat zich ook ideaal
combineren met gevelisolatie.
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Wanneer je op zoek bent naar een plaatsbesparende gevelafwerking die efficiënt kan worden
aangebracht, is crepi eigenlijk niet te kloppen. Het kan gewoon worden aangebracht over
bakstenen, isolatieplaten of ander basismateriaal van je gevel.

2.2 Overzicht crepi afwerkingen van Fassado

Wij bieden verschillende soorten afwerkingsstructuren voor crepi gevels. Hier vindt u een
overzicht.

Korrelpleister

Korrelpleister wordt het meest gekozen door
onze klanten.

Bij deze siliconenharspleister is er keuze uit
meerdere korrelgroottes. De meest
gebruikte is 1,5 mm.

Betonlook

Dankzij de "Autentico" techniek kunt u de
afwerking er als echt beton laten uitzien.

Een hippe look met veel creatieve vrijheid
op vlak van kleur en structuur.

Gladpleister Filigrano
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Een zeer fijne pleister voor een gladde
afwerking van alle gevels.

Met deze pleister kan je diverse
3D-structuren en reliëf aanbrengen op
het pleisterwerk.

Fijnpleister

Deze pleister oogt zoals een vlakke
cementering.

Ook deze wordt dun aangebracht op de
gevel.

Rustico

Deze sierpleister met fijne korrel wordt
bewerkt met een nylon borstel.

Ideaal voor wie op zoek is naar een
origineel effect op de gevelstructuur.
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3. Wat is crepi en wat zijn de voordelen ervan?

Crepi wordt ook wel gevelpleister genoemd, omdat het qua procédé vergelijkbaar is met
pleisterwerken die je in huis laat doen om een binnenmuur schilderklaar te maken. Je gaat een
egale laag aanbrengen op de gevel, alleen is crepi dan wel de finale afwerking van de gevel.

3.1 Voordelen van crepi op de buitenmuur

Crepi is in tegenstelling tot vele andere soorten gevelbekleding in ongelofelijk veel
kleuren en afwerkingen beschikbaar. Van naturel kleuren zoals beige, crème en taupe tot
felle kleuren als blauw, geel en groen.

U kunt werkelijk helemaal zelf besluiten, welke kleur en ook welke afwerking u uw gevel geeft.
Bepaalde stukadoortechnieken kunnen de crepi nog een extra effect geven.

Daarnaast heeft crepi als voordeel dat het zowel de porositeit en oneffenheden van de
bakstenen opvult, als zeer damp-open is. Dat laatste houdt in dat uw gevel na een
regenbui ontzettend snel uitdroogt en uw gevel daardoor veel minder snel last van vocht
en vochtproblemen zal hebben, aangezien deze uw binnenmuren niet meer zullen
bereiken.
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3.2 Twee soorten crepi voor uw buitenmuren

Je kunt over het algemeen kiezen tussen 2 soorten crepi, al staan de technische ontwikkelingen
natuurlijk nooit stil, wat ook voor crepi geldt. Momenteel heb je de keuze tussen minerale crepi
en kunststof sierpleister. Maar wat is het verschil tussen beide?
Wel, de verschillen zitten vooral in de basismaterialen waarvan de crepi is vervaardigd en hoe
dik de laag kan worden aangebracht op de muur.

3.3 Minerale crepi

Minerale sierpleister is geheel natuurlijk, en bestaat uit een mengsel van cement, kalk en
zand. Vooral deze soort crepi heeft bijzonder hoge damp-open en waterkerende
eigenschappen, waardoor vocht snel uit kan drogen en ook nog eens goed wordt afgevoerd.

U kunt deze vorm van crepi dik aanbrengen. Heeft u een gevel met veel oneffenheden?
Dan biedt minerale sierpleister een goede oplossing.

3.4 Kunstharspleister

Kunstharspleister wordt gemaakt van kunsthars. Het staat ook wel bekend als
siliconenpleister en synthetische pleister. Deze soort crepi wordt vooral gebruikt omwille
van de elasticiteit.

Kunsthars crepi is erg sterk en goed bestand tegen vocht en water, vuil, maar ook diverse
beschadigingen en scheuren. Ook zijn krassen op kunstharspleister vrijwel niet waar te nemen.
Zoekt u de meest sterke oplossing, dan zal kunstharspleister u zeker bevallen.

3.5 Welke crepi gebruiken? Wij weten raad!

Fassado kan uw gevel van alle soorten gevelbekleding voorzien en wij zullen u na een
intakegesprek graag voorzien van een zeer heldere prijsopgave voor de hele klus. Crepi is
natuurlijk een oplossing op maat, geheel afgestemd op uw gevel en speciale vereisten. Wij
helpen u graag met het renoveren van uw gevel, op een correcte en juiste manier. Neem snel
eens contact met ons op voor meer informatie.
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4. Combineer gevelisolatie met crepi: energiezuinig en
esthetisch renoveren!

Merkt u jaarlijks aan uw energiefactuur dat uw woning onvoldoende geïsoleerd is? Heeft uw
gevel daarnaast nood aan een fikse opknapbeurt? Dan kan het een goed idee zijn om beide te
combineren, door uw gevel te bepleisteren, maar eerst ook te voorzien van extra isolatie.

De gevel van uw woning volledig isoleren? Dat kunt u doen door gevelisolatie in
combinatie met crepi afwerking. Het is snel geplaatst, het is licht materiaal en het laat de
gevel er weer zo goed als nieuw uitzien. Daarbovenop geeft u meer waarde aan het huis,
wat gunstig is wanneer u het op een dag wilt verkopen.

4.1 Waarom isoleren in combinatie met crepi?

In de eerste plaats krijgt u twee vliegen in één klap: uw huis wordt beter geïsoleerd én de gevel
krijgt terug een nieuwe uitstraling. Qua werken valt het trouwens ook goed mee: de crepi en
de isolatie worden allemaal aan de buitenkant van de gevel aangebracht: dat betekent
geen vervelende werken binnenshuis, geen verlies van binnenruimte en geen extra
kosten voor interieurafwerking.

Daarnaast beschermt het de achterliggende muur ook tegen vocht en vriesweer, waardoor de
kans op gevelproblemen veel kleiner wordt.
Maar het grootste voordeel zit in de investering op energetisch vlak: u verlaagt uw
energieverbruik dankzij goede isolatie, zodat u de kosten op lange termijn helemaal terug kan
verdienen. Uw energiefactuur zal namelijk verminderen en de waarde van het huis zal flink
stijgen.

4.2 Hoe dik is de isolatielaag met crepi?

Dat bepaalt u in principe zelf. De gemiddelden schommelen in de realiteit tussen 6 en 12
centimeter. Crepi wordt vaak aangebracht in combinatie met het isolatiemateriaal EPS
(geëxpandeerd polystreen) of Neopor-isolatie (geëxpandeerd polystreen met verbeterde
isolatiewaarde).
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4.3 Hoe wordt de isolatielaag opgebouwd?

Je gevel isoleren gebeurt in verschillende lagen. Dit voorkomt scheurvorming en oneffenheden.

Welke lagen worden er allemaal gelegd? Een overzicht.

● De isolatielaag komt als eerste laag op je gevel. De dikte van de isolatie bepaal

je zelf op voorhand, maar komt, zoals hierboven al vermeld, in het algemeen op

een 6 à 12 centimeter. De laag langs de ramen en deuren kiest men doorgaans voor

een dunnere laag of om de dagkanten deels af te slijpen.

● De tweede laag bestaat uit een voorstrijkproduct dat op je gevel wordt

aangebracht. Dit wordt gedaan zodra de eerste laag volledig opgedroogd is.

Dankzij deze laag zal de afwerkingslaag zich veel beter hechten aan de gevel.

● De laatste laag is de crepi die gebruikt wordt als sierpleister. Deze pleister

bestaat in meer dan 400 verschillende kleuren. Keuze genoeg dus! Je kan zelfs de

dikte van de korrels zelf bepalen, wat in prijs bijna geen verschil maakt
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5. Hoe scoort een crepi gevel qua onderhoud?
Veel mensen overwegen om hun gevel af te werken in witte crepi. De vraag die we daarbij vaak

krijgen is of dat dan veel reiniging en onderhoud vergt. Wel, dat valt eigenlijk goed mee. Na een

aantal jaren ontsnapt u natuurlijk niet aan een gevelreiniging, maar er komen geen

ingewikkelde procédés aan te pas om crepi te reinigen.

5.1 Hoe vaak moet crepi gereinigd worden?

De frequentie waarmee een crepi gevel gereinigd moet worden, hangt van een aantal zaken af.

We gaan er gemakshalve vanuit dat u voor een traditionele witte crepi gaat. Er zijn ook talloze

andere kleuren waarop u vuil natuurlijk minder snel ziet. Dat zal een reinigingsbeurt bijvoorbeeld

al een tijdje kunnen uitstellen.
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5.1.1 Invloed van de omgeving

Eerst en vooral speelt de woonomgeving een belangrijke rol, en dan vooral de mate van

luchtvervuiling of groen in de buurt. Woon je in een drukke straat in een stadsbuurt? Dan

zal je natuurlijk sneller verontreiniging zien op je gevel dan wanneer je in een rustige

dorpswijk met weinig verkeer woont. Een stadsgevel zal daarom wellicht om de 3 jaar een

reiniging kunnen gebruiken, terwijl een dorpsgevel vaak wel 5 jaar verder kan.

Maar ook een groene omgeving heeft invloed. Woon je in een bosrijke tuin? Dan zal mos na

een aantal jaar misschien wel voor wat groene aanslag beginnen zorgen.

5.1.2 Weersinvloeden

Naast de woonomgeving, is het weer natuurlijk een belangrijke factor. In de eerste plaats

denken we dan aan neerslag. En in het verlengde daarvan ook aan mogelijke

vochtproblemen.

Het eerste wat je kan hebben is doorslaand vocht. Dat kan je echter voorkomen voor meerdere

jaren dankzij een hydrofuge of vochtwerende laag op de gevel. Een ander probleem is

optrekkend grondvocht dat kan voorkomen in gebieden met hogere grondwaterstanden. Dat is

met name een probleem bij oudere huizen die veelal niet of slechts beperkt over een

waterkering beschikken.

Let op: indien uw gevel last heeft van vochtproblemen, dienen we eerst de oorzaak hiervan aan
te pakken en de muur vochtvrij te maken. Ook hiervoor kunt u op ons rekenen.
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5.1.3  Wanneer uw gevel laten reinigen?

Is de gevel een beetje vaal aan het worden? Dan wordt het tijd voor een grondige
reinigingsbeurt. Maar dan is het ook zaak om de juiste reinigingsmethode te kiezen, dient u
een aantal factoren in overweging te nemen. Zoals het type crepi waar uw gevel mee bekleed
is, de mate van vervuiling en ook eventueel vocht dat in de gevel aanwezig is.

6.Welke reinigingsmethode is het beste geschikt?
Omdat de twee soorten crepi elk over hun eigen eigenschappen beschikken, zijn de beste
reinigingsmethoden uiteraard ook afwijkend van elkaar.

● Zo is witte minerale crepi beter in het camoufleren van vuil door de ruwe structuur, maar
vereist dit niettemin een zachtere reiniging vanwege die bestanddelen.

● Op witte kunstharspleister ziet u vuil sneller, doch deze vorm van crepi is gemakkelijker
schoon te maken. Hierna volgen onze twee beste reinigingsmethoden voor beide
soorten crepi.

6.1 Een gevel met kunstharspleister reinigen

Een gevel die bekleed is met kunstharspleister kan dus net wat meer hebben dan een gevel
met minerale crepi. U kunt voor kunstharspleister in principe hogedrukreiniging
toepassen, maar zet deze wel op de laagste stand.

De beste methode voor kunstharspleister is reiniging met stoom, omdat deze methode op
een 100% veilige manier vuil weghaalt.

6.1.1 Wat gebeurt er bij stoomreiniging?

Bij stoomreiniging wordt eerst een reinigingsmiddel op de gevel gespoten, dat daarna
eventjes moet inwerken. Nadien wordt dit middel met behulp van warme stoom van de gevel
verwijderd, inclusief het vuil dat op de gevel zat.
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6.2 Een gevel bezet met minerale witte crepi reinigen

Minerale crepi is meer onderhevig aan krassen en beschadigingen, waardoor de

reinigingsmethode ook op een meer sensitieve wijze dient te worden toegepast. De beste

methode in dit geval is nevelstralen.

Let op: gebruik hoe dan ook nooit een hogedrukspuit voor minerale witte crepi, omdat u

daardoor de pleister aanzienlijk kunt beschadigen.

6.2.1 Wat gebeurt er bij nevelstralen?

Nevelstralen is een zeer zachte methode die ook heel goed geschikt is voor het reinigen van
algen en mossen. Deze groeien op een gevel met witte minerale crepi ook wat sneller.

Onder zeer lage druk wordt een mengsel van water en zand op de gevel gespoten,
waardoor al het vuil wordt verwijderd.
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6.3 Is de gevel zwaar vervuild?

Heeft u een gevel die erg vuil is? Zeker bij witte minerale crepi kan reiniging dan helaas leiden

tot onherstelbare beschadigingen. In sommige gevallen is het dan ook raadzaam, om uw gevel

opnieuw te laten bepleisteren.

Wilt u graag de beste methode voor uw witte crepi gevel kiezen? Bel dan met Fassado. Wij

komen zo snel als mogelijk bij u langs om uw gevel te inspecteren, waarna wij u exact uitleggen

welke aanpak het meest voor de hand ligt.

7. Moet crepi altijd wit zijn of kan dat ook in andere kleuren?

Is crepi altijd wit? Die vraag krijgen we regelmatig van onze klanten. En het antwoord is

overduidelijk nee. Crepi kunt u eigenlijk in iedere gewenste kleur verkrijgen. U kunt dus ook op

ons rekenen voor crepi in andere kleurtinten.

Verderop vindt u een volledige kleurenkaart met alle beschikbare RAL-kleuren en een aantal

voorbeelden van crepi gevels in diverse kleuren.

7.1 Kan je crepi ook overschilderen?

Heeft u een crepi gevel en is deze na een aantal jaartjes grauw geworden? Maar is de crepi zelf

nog intact en sterk? Dan zal het een beetje onnodig lijken om de crepi in zijn geheel te

vervangen, alleen maar om de kleur op te frissen. Dit is overigens ook een beetje zonde voor

uw portemonnee; want u maakt dan in feite onnodig hoge kosten.

Wat u dan kunt doen, is simpelweg uw crepi gevel overschilderen. Dat bespaart u zowel tijd als

geld. Ook als de crepi bijvoorbeeld vervaagd is door de zon, dan kan het schilderen van de

gevel een goede oplossing zijn voor wat opfrissing.
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7.2 Hoe wordt een crepi gevel geschilderd?

Wanneer u crepi wilt schilderen, dan zult u om te beginnen de gevel moeten inspecteren op

eventuele problemen en beschadigingen. Vuil, mos en algen zullen eerst met een flinke

reinigingsbeurt verwijderd moeten worden. Heeft de gevel toch wel veel beschadigingen? Dan

kunt u beter overwegen om direct een nieuwe laag crepi te plaatsen.

Is de gevel echter nog goed in orde en kan die keurig worden gereinigd? Dan kunt u wel gaan

overschilderen in de gewenste RAL-kleur.

Voor crepi kiest u best een verf met een ademend karakter, zoals verfsoorten op acrylaatbasis.

Deze dienen in meerdere lagen aangebracht te worden. Als alternatief kunt u ook gaan voor

silicaatverf.
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8. Ons kleuradvies voor crepi

Met meer dan 800 verschillende kleuren voor crepi, hoeft u dus niet per sé voor witte crepi te

kiezen. Ook met andere kleuren kunt u een mooi project realiseren. Wij geven u graag wat

kleuradvies.

8.1 Waarom kiezen veel mensen voor witte crepi?

Hoe u het keert of draait, in het straatbeeld komt witte crepi vandaag met voorsprong het

meeste voor op gevels. Maar waarom is dat juist? Wel, wit heeft een aantal voordelen.

Zo zal het zonlicht beter weerkaatst worden op de gevel, wat tijdens een warme zomer wat

voordeel heeft. Zeker bij nieuwbouw, waar vandaag de dag met grotere glaspartijen wordt

gewerkt met veel lichtinval (en dus ook warmte), heeft wit het voordeel dat het zorgt voor iets

meer koelte in huis.

Verder is het vooral een stijlkeuze. Lichte kleuren zoals wit, zachtgeel of crèmekleur zijn tijdloos

en laten een woning meteen in het oog springen. Een nadeel? Je ziet er natuurlijk wel wat

sneller vuil op, dus zal je die iets vaker moeten schoonmaken.

8.2 Donkere kleuren

U kunt ook iets helemaal anders doen en voor een donkere kleur van crepi gaan. Ook dat kan

een mooi en stijlvol effect geven aan uw gevel. Een bijkomend voordeel is dat donkere kleuren

uiteraard minder snel vuil ogen. Nadeel is wel dat UV-straling van de zon op lange termijn voor

wat kleurvervaging kan zorgen.

8.3 Rood of oranje

Als u denkt aan warme kleuren zoals rood of oranje, lijkt dat op het eerste gezicht wat

bombastisch. Maar niks is minder waar. Afhankelijk van welke tinten rood of oranje je toepast,

kan dit een uitstekend accent geven aan zowel een traditionele als een moderne woning.
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Wat ook wordt gedaan: een combinatie van overwegend witte crepi en op een deel van de

woning een accent met rood of oranje. Ook dat levert fraaie resultaten op.

8.4 Gele crepi

Als u denkt aan gele crepi, dan ziet u misschien direct knalgeel in het hoofd voorbijkomen. Dat

is natuurlijk wat overdreven, want geel heeft heel wat variaties.

Zo worden sommige lichtgele tinten vaak gekozen als een iets zachter alternatief voor witte

crepi.

Donkergele tinten zien we dan weer het vaakste terug om een deel van de gevel te

accentueren. Geel heeft als voordeel dat het net als wit sterk zonlicht kan weerkaatsen. Tijdens

de warme zomers scheelt dat dan weer voor de temperatuur in de woning.

8.5 Meer kleurentips

Bovenstaande zijn natuurlijk maar een aantal suggesties. Misschien wilt u wel een heel andere

kleur. Daarom hier nog enkele tips bij het bepalen van een goede kleur voor de gevel:

● Bekijk de kleur die uw voorkeur heeft zeker in het daglicht, want uw woning

wordt immers ook niet door kunstlicht beschenen. Zo weet u zeker hoe de

kleur uit zal pakken.

● Probeer de kleur mooi te matchen met de kleuren van uw kozijnen en deur.

Natuurlijk kunt u het ook grootser aanpakken en direct voor alle kozijnen

ook een nieuwe kleur uitkiezen.

● Houdt ook rekening met de bouwstijl van uw pand. Sommige kleuren

passen goed bij moderne gebouwen, andere tinten zijn juist fraai in

combinatie met historische panden.



19

● Kies ook voor kleuren uit één palet. Zeker indien u ook houtwerk aan gaat

pakken: dit creëert een homogeen geheel.

Fassado helpt u graag met de keuze voor de beste kleur crepi. Indien u graag een

prijsopgave wenst, kunnen wij bij u langskomen en de vele mogelijkheden aan u

voorleggen. Contacteer ons gerust eens om een afspraak te plannen.

9. Crepi in betonlook: een nieuwe trend

Bent u op zoek naar een strakke en moderne look voor uw crepi gevel? Dan vestigen

we graag even uw aandacht op crepi in betonlook. Dit is een hedendaagse trend die

aan populariteit wint.

Onze crepi in betonlook scheelt qua samenstelling niet zo veel van de gewone crepi.

Wij werken hiervoor met een gevelpleister die je dankzij een speciale afwerking eruit

kan laten zien als echt beton en dat met diverse structuren.
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10. Veel gemaakte fouten bij crepi: wat moet u zeker
vermijden?

Een crepi bekleding is niet in één twee drie aangebracht: het vergt veel geduld en

precisie. Vaak zien we een aantal fouten terugkomen bij mensen die dit zelf proberen of

er met onvoldoende kennis aan beginnen:

● Onvoldoende horizontale of verticale oversteek wat betreft de dakrandprofielen

● Het vergeten van een duikrandprofiel boven de sokkel: hierdoor kan aflopend

water teruglopen naar de sokkel terwijl het daar net zo snel mogelijk moet

afvloeien.

● Het niet goed kitten van de dakrandprofielen, wat kan leiden tot waterinfiltratie of

allerhande vochtproblemen.

● Weinig of geen rekening houden met de detailtekeningen van de leverancier,

bijvoorbeeld bij de hoogte van de plint.

10.1 Gevolgen van slecht aangebrachte crepi

Crepi is een erg specifieke klus die voor vervelende problemen kan zorgen indien

dit niet goed wordt geplaatst. De bekleding kan bijvoorbeeld na een tijd scheuren,

er kan zich water onder de crepi nestelen of in het ergste geval kan de crepi van

de muren vallen, waardoor je helemaal opnieuw kan beginnen.

Wordt het isolatiemateriaal slecht aangebracht? Dan kunnen er koudebruggen ontstaan

waardoor de isolatiewaarde van je woning naar omlaag gaat.
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Wanneer je er zelf mee aan de slag gaat, kan je helaas ook niet terugvallen op een

garantieregeling bij eventuele schade en zal je ook dus zelf voor de kosten moeten

opdraaien in geval van schade.

We raden bij een crepi bekleding dus sterk aan om een specialist om raad te vragen of

het volledig door een expert te laten aanbrengen. Bij Fassado kunt u sowieso rekenen

op 10 jaar garantie op uitgevoerde werken.

11. Ontdek onze inspirerende projecten met crepi

11.1 Onze werkwijze
Wij hanteren een strakke werkwijze om uw project tot een goed einde te brengen. Stapsgewijs
nemen we u mee van eerste afspraak tot finale oplevering.

Stap 1: Vrijblijvende geveldiagnose en opmetingen

Eerst en vooral moeten we natuurlijk weten waar we aan beginnen en een correcte prijsopgave
kunnen maken. Daarom komen we eerst en vooral vrijblijvend bij u langs om uw gevel onder de
loep te nemen:

● Wat is de algemene toestand van de gevel? Hoe zit het qua verontreiniging of schade?
● Is er sprake van vochtproblemen?
● Wat is de precieze te behandelen oppervlakte?
● Zijn er bijzondere aandachtspunten (op vlak van bereikbaarheid, stelling plaatsen, e.d.)

Tijdens de afspraak maken we natuurlijk ook tijd om naar uw wensen te luisteren en advies te
geven omtrent uw gevelafwerking. Deze nemen we dan mee richting prijsofferte.
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Stap 2: Opmaken van gedetailleerde offerte

U krijgt vervolgens een volledig prijsoverzicht in onze offerte voor alle uit te voeren gevelwerken
op basis van de eerste diagnose. Deze wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring. Eventuele
aanpassingen kunnen uiteraard nog.

Stap 3: Planning

Is de offerte volledig in orde voor u en is alles goedgekeurd? Dan kunnen we de werken
inplannen. Wij proberen hierin rekening te houden met uw wensen en plannen het werk bij
voorkeur op een korte termijn in. Dit hangt natuurlijk wat af van de drukte op een specifiek
moment. Maar we zorgen er in ieder geval voor dat u niet te lang hoeft te wachten.

Stap 4: Uitvoering en oplevering

Eens alle afspraken gemaakt zijn, gaan we concreet aan de slag met alle gevelwerken. We
gaan hierbij steeds voor een uiterst zorgvuldige afwerking, zowel voor herstellingen als
vochtbestrijding, isolatie en gevelafwerking.

Bij ieder project hanteren wij nette en veilige werkmethodes. Zo kunt u tijdens de werken op
beide oren slapen en kunt u genieten van een piekfijn resultaat achteraf.
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11.2 Onze afwerkingsmogelijkheden

Wat betreft de afwerking van uw gevelisolatie, heeft u diverse afwerkingsmogelijkheden. We
zetten er graag een aantal op een rij:

Korrelpleister Gladpleister Fijnpleister Meldorfer steenstrips

Autentico betonlook Filigrano Rustico

Korrelpleister

Korrelpleister wordt veruit het meeste gekozen. Met deze siliconenharspleister kan je bovendien
zelf een korrelgrootte kiezen, zo kan je voor een minder of net meer ruw resultaat gaan.
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Gladpleister

Bij moderne woningen is gladpleister een vaak toegepaste afwerking. Je kan er gevels uiterst
strak mee afwerken. Bovendien ook af te werken met een UV- en vuilafstotende laag om de
gevel langer in topconditie te kunnen houden.

Fijnpleister

Deze afwerking ziet er uit als een traditionele vlakke cementeringslaag. Ook deze is af te
werken met een UV- en vuilafstotende coating.

Meldorfer steenstrips

Als je liever geen crepi of gevelpleister plaatst, bieden steenstrips een uitstekende uitkomst om
op je isolatie te laten zetten. Je krijgt de look van een echte stenen buitengevel op die manier.

Autentico betonlook

Ook een betonlook crepi is perfect mogelijk als gevelafwerking. Deze techniek doet je gevel er
als een echte betonmuur uitzien.

Filigrano

Dit is een oplossing voor wie graag wat creatieve structuren en reliëf wil aanbrengen op de
afwerkingslaag. Je kan hier letterlijk vanalles mee verzinnen om het uitzicht van de gevel vorm
te geven.

Rustico

De Rustico-techniek wordt toegepast met een borstel op een sierpleister met fijne korrel. Ook
hier kan je creatief zijn qua gewenste structuur en reliëf. Het resultaat is wel wat subtieler en
meer rustiek dan de Filigrano.
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Wil je je gevel renoveren? Fassado helpt je!

Wil je de gevel van je woning renoveren? Dan zit je goed bij Fassado. Onze

specialisten helpen je graag de gevel van jouw woning te renoveren. Contacteer ons

vrijblijvend en we komen graag bij jou langs.

info@fassado.be

Bel gratis: 0800 61 160

Fassado

Chrysantenstraat 39

9820 Merelbeke

Industriepark Zonnevallei

Schaapschuur 5 bus 1

1790 Affligem

BTW: BE 0700.617.934

Fassado is een onderdeel van Solusio BV

https://www.fassado.be/contact
https://www.fassado.be/contact
mailto:info@fassado.be
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