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INFOFICHE K01: UITBLOEIING OP KLEIKLINKERS 

Bestratingen met kleiklinkers worden soms ontsierd door uitbloeiingen. De meestal witte 

kristalafzettingen komen doorgaans voor kort na de uitvoering, maar ze kunnen ook verschillende 

maanden of jaren erna optreden. Uitbloeiingen zien er onesthetisch uit, maar berokkenen meestal geen 

schade. Graag informeren wij u over de over mogelijke oorzaken en behandelingen. 

Mogelijke oorzaken 

Uitbloeiing is in de meeste gevallen een gevolg van wateroplosbare zouten of vrije kalk komende uit 

de fundering, straatlaag of de voegvullingsmaterialen. Bij overvloedig water of na een vochtige 

periode droogt het oppervlak uit en migreren de oplosbare zouten samen met het water naar het 

oppervlak waar ze uitkristalliseren en onder de vorm van witte poederachtige uitbloei op de 

kleiklinkers zichtbaar worden. 

     

Voorbeeld wituitslag op kleiklinkers 

 

Bestratingen met cementgebonden materialen in de funderingsopbouw of straatlaag (bv. stabilisé) zijn 

meestal gevoeliger voor uitbloeiing dan een straatlaag uit splitzand. Het voegzand of voegmortel 

kunnen eveneens oplosbare zouten of kalk bevatten. Het gebruik van zoutarme materialen voor de 

fundering, straatlaag en voegvulling is aanbevolen. Zo is splitzand fractie 2/6 of 0/4 (bv. porfier, 

basalt) geschikt voor de straatlaag. Voor de voegvulling is een splitzand van porfier, basalt of een 

rijnzand aanbevolen. De optimale korrelafmeting voor voegzand bedraagt 1/2 mm. Indien een kleinere 
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korrelafmeting 0/2 gebruikt wordt, dan dient het gehalte fijne fractie (stof) beperkt te worden tot 

minder dan 10 % fijne bestanddelen < 0.063 mm. 

Behandeling 

In veel gevallen zal de uitbloeiing er tijdens regen en winderig weer afspoelen. De uitbloeiing kan 

nadien nog een aantal keren terugkomen, maar door dit natuurlijk reinigingsproces geleidelijk aan 

afnemen. Het is dan ook vaak aangewezen het eerste jaar gewoon af te wachten en dit natuurlijke 

proces zijn gang te laten gaan. 

Indien de kleiklinkers niet blootgesteld worden aan regen (bv. carport, overdekt terras) of de uitbloei 

niet helemaal opgelost geraakt dan kan het natuurlijke proces versneld worden. Dit door de uitbloeiing 

eerst af te borstelen (geen stalen borstel) van de droge verharding of ze licht op te schuren met een 

vochtig grofkorrelig gewassen zand. Vervolgens reinigt men de klinkers met zuiver water en een 

borstel, om ze dan terug te laten opdrogen. Ook afspoeling onder druk is mogelijk. Vermijd een 

puntstraal en hou voldoende afstand om de klinkers niet te beschadigen. Test op een kleine weinig 

zichtbare zone welke straal de uitbloeiing verwijdert zonder de kleur, textuur en eventueel bezanding 

van de steen aan te tasten. 

Ingeval van een hardnekkige uitbloeiing kan er overgegaan worden op een chemisch reinigingsmiddel 

verkrijgbaar in de handel. Wij hebben goede ervaringen voor het oplossen van uitbloeiingen met 

volgende producten en kunnen deze dan ook adviseren: 

Product Leverancier Adres Contact Website 

Scale Gon Building Liquid Saphonyx BE Louvain-la-Neuve 010 45 35 47 www.saphonyx.be  

BNL 1 BNL producten NL Waalwijk +31 499 32 32 88  www.bnlproducten.nl  

Sardex Green Restobouw NV BE Melle 09 272 72 90 www.restobouw.be  

 

Het is altijd aangewezen eerst een proef uit te voeren op enkele niet verwerkte klinkers of een weinig 

zichtbaar deel om na te gaan of de textuur, kleur en eventuele bezanding van de klinkers niet aangetast 

wordt. Specifieke producten worden steeds toegepast volgens de verwerkingsvoorschriften van de 

leverancier. Vermijd producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de klinkers en de 

voeg aantasten.  

De uitbloeiing kan nog terugkeren, maar zal geleidelijk aan afnemen. Het kan nodig zijn de vermelde 

behandelingen te herhalen aangezien door de bevochtiging altijd een deel van de oplosbare zouten 

terug naar binnen draineert om later terug als uitbloeiing neer te slaan. Bij overdekte zones is het 

aangewezen de behandeling zo snel mogelijk uit te voeren om een hardnekkige afzetting te 

voorkomen. 
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