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Promacom, het meest complete gamma professionele anticondensproducten 

 

Condensproblemen, een bron van ongezonde schimmelvorming 

 

November 2020 – Tijdens de koude herfst- en wintermaanden kampen heel wat woningen met 

condensproblemen. De gevolgen zijn vaak groot: afbladerende verf, kapot pleisterwerk, schimmel- 

en zwamontwikkeling, houtrot, … maar ook een ongezond binnenklimaat dat zorgt voor een 

verhoogd risico op longaandoeningen. Naast voldoende ventilatie is inzetten op professionele high-

end producten de enige juiste manier om condens te lijf te gaan. Promacom heeft de tools in huis 

om al deze problemen vakkundig aan te pakken. Van dampdoorlatende en isolerende 

anticondensverven tot thermisch isolerende pleisters, hier vind je alles onder één dak. 

 

Thermisch isolerende verven 

Ruimtes met een hoge luchtvochtigheidsgraad en plaatsen die gevoelig zijn voor condensvorming 

kunnen perfect behandeld worden met dampdoorlatende thermisch isolerende verven. Deze 

producten reduceren de vorming van condens (een typisch fenomeen voor buitenmuren), pakken 

koudebruggen aan, verminderen de kans op schimmelvorming en verbeteren het leefklimaat. Zo is 

Termo Paint van Settef op acrylbasis uitermate geschikt om schimmel in de badkamer, keuken en 

wasplaats aan te pakken. Bovendien vindt iedereen zijn gading in dit gamma dankzij de uitgebreide 

kleurenwaaier. Andere bestseller is Thermical Pittura van TCS. Deze thermische minerale kalkverf leent 

zich perfect voor biobouw en restauratie aangezien ze volledig biocompatibel, ecologisch en 

omkeerbaar is. Kortom, thermisch isolerende verven vragen om een relatief kleine ingreep maar 

leveren wel een sterk resultaat op. 

 

Thermisch isolerende pleisters 

Soms is het noodzakelijk om nog een stap verder te gaan en koudebruggen uit te sluiten. Dan kan 

gewerkt worden met condenswerende pleistermortels die in één enkele beweging bepleisteren én 

isoleren. Deze producten verhinderen het optreden van condensvorming en zorgen voor een gezonde 

en stabiele sanering. Daarbovenop zijn alle pleisters die Promacom aanbiedt kalkgebaseerd en dus ook 

geschikt voor restauratie en ecologische nieuwbouw. Mooi voorbeeld is Climatherm M van TCS, een 

eco-biocompatibele thermisch isolerende pleistermortel die zowel binnen als buiten gebruikt kan 

worden. Hij is specifiek ontwikkeld voor isolerende lichtgewicht en ontvochtigende bepleistering van 

historisch en nieuw metselwerk en laat muren uitstekend ademen. Problemen binnen kan je ook 

perfect aanpakken met Rudus Risana van Calchèra San Giorgio. Deze 100% recycleerbare saneermortel 

voor muren met opstijgend vocht bezit warmte-isolerende en geluiddempende eigenschappen en is 

uitstekend compatibel met historische bouwmaterialen. Last but not least vinden we in het gamma 

van Promacom de Tonachino Anticondensa van Calchèra San Giorgio, een fijne en duurzame 
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afwerkpleister voor vochtige binnenruimtes in de natuurlijke kleur van de hierin verwerkte 

grondstoffen. 

 

 

Meer informatie: 

Promacom BV 

Potterstraat 140 

9170 Sint-Pauwels 

Tel. +32 3 766 65 60 

info@promacom.be 

www.promacom.be 

 

 

Over ons 

Promacom is een toonaangevend leverancier van gespecialiseerde professionele producten en 

systemen voor nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. Onze producten en systemen worden 

toegepast in en rond residentiële en monumentale gebouwen, in industriële omgeving en bij 

bouwwerken van openbaar nut. Wij brengen hoogwaardige structurele, decoratieve en technische 

oplossingen voor klassieke en ecologische nieuwbouw, renovatie, restauratie, reiniging en onderhoud. 

Zowel voor delicate projecten als voor zware industriële toepassingen zorgen onze knowhow, kennis en 

ondersteuning ervoor dat wij uw betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor speciale bouwproducten. Ons 

concreet advies en technische support zijn uw zekerheid voor een geslaagd resultaat. 
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