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Met Ecodry maakt lastig
muurvocht rechtsomkeert
Vier gaatjes in de muur, vier schroefjes met daaraan
een kastje zo groot als een A4-tje en een adapter in
het stopcontact voor de stroom. Meer is niet nodig
om overtollig vocht uit je huis te verjagen. Ecodry is
de naam. Uitermate geschikt voor oude muren die
last hebben van optrekkend vocht.
Nadat de Ecodry zijn werk
gedaan heeft,
blijft er op de
muur alleen
een zoutlaag
over. Als die is
verwijderd kan
de muur opnieuw worden
gepleisterd.

Tekst Wiel Beijer

ocht in huis. Een muffe geur, het behang
krult op, de verf bladdert af, het stucwerk komt van de muren, vochtplekken
aan de plafonds, schimmels aan de muren, pissebedden wandelen over de vloer. Niet bepaald een aanlokkelijk beeld.
We kennen dit spookbeeld vooral van kelders
van oude huizen, kerken en kastelen. Maar niet
alleen daar komt het voor. Ook de woon- en slaapkamers in moderne doorzonwoningen kunnen
geteisterd worden door vocht. Bijna 30 procent
van alle woningen schijnt een vochtprobleem te
hebben. Vaak te zien in slecht geventileerde kruipruimtes of badkamers. Vocht is slecht voor de
conditie van het bouwwerk, maar ook en vooral
voor de gezondheid van de bewoners. Bovendien
leidt vocht in huis tot hogere stookkosten. Reden
genoeg om de oorlog te verklaren aan dat vocht.
Meestal wordt vocht bestreden door keldermuren af te dichten of te injecteren. Maar er is ook
een moderne oplossing voorhanden. Ecodry is de
naam. Een Duitse vinding. Ecodry is een kastje dat
je aan de muur hangt en dat het optrekkend vocht
’wegtovert’. Hoe het werkt? Eigenlijk heel simpel.
Een kastje zorgt in een straal van twaalf meter
voor een zwak elektromagnetische puls, die er op
zijn beurt voor zorgt dat het water als het ware
omkeert en de muur verlaat. Deze elektromagnetische puls is veel zwakker dan die van een mobiele telefoon en niet schadelijk voor de gezondheid.
Iets technischer nu. In (grond)water zit zout dat
naar boven wordt getransporteerd. Dit zout ver-
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nielt het stucwerk en blijft zichtbaar als smerige
plek aan plafond of muur. Zout is echter ook een
goede stroomgeleider. Door de elektromagnetische puls krijgt, simpel gezegd, via het zout het
vocht een andere lading, waardoor er geen opwaartse beweging meer is van vocht, maar een
neerwaartse. Normaal wordt vocht in muren omhooggetrokken. Daarom spreken we van optrekkend vocht. Door de puls draait dit vocht 180 graden om. Hierdoor wordt het vocht naar beneden
en dus uit de muren gedrongen. Door de impuls
wordt de clustering van watermoleculen tijdelijk
verstoord en het polenveld omgedraaid. De aarde,
de minpool, kan het water weer aantrekken.
De Duitse producent Ecodry uit Sauerlach garandeert dat na plaatsing van dit systeem alle
bouwschadelijke vocht verdwijnt in een tijdsbestek van één tot drie jaar, afhankelijk van de dikte
van de muren. "Ook wij hebben er inmiddels zoveel vertrouwen in dat wij garanderen dat we een
muur bijna helemaal droog krijgen. Er blijft uiteindelijk niet meer dan 5 procent van het vocht
over. Dat is het van nature aanwezige vocht in het
bouwmateriaal. Al duurt dat met name bij dikke
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oude muren in kastelen of kerken langer. Neem
kasteel Reijmersbeek bij Nuth, dat we vochtvrij
hebben gemaakt. Vóór de plaatsing van de kastjes
maten we er een vochtwaarde van 21 procent. Na
plaatsing was dat bij de eerste meting na zes
maanden nog 10 procent. Na een jaar was het 4 à 5
procent. Die 5 procent vocht is normaal. Dat is natuurlijk vocht. Al het overtollige vocht is afgevoerd", vertelt Rob Luijten, een van de twee directeuren van Bedi Vochttechniek uit Schimmert.
Het bedrijf brengt Ecodry sinds eind 2007 exclusief in de Benelux op de markt.
Luijten wijst er op dat het tientallen jaren kan
duren als je vocht in een 90 centimeter dikke
muur op natuurlijke wijze wilt afvoeren. Als er
tenminste geen nieuw optrekkend vocht komt.
"Nadat Ecodry echter zijn werk heeft gedaan, is
bijna alle vocht weg en blijft alleen het zout achter. Dat moet je weghalen en de muur moet je herstellen en vervolgens pleisteren of verven. Ook is
het raadzaam om aansluitend een goed ventilatiesysteem aan te brengen."
Informatie: Ecodry: 4000 euro per kastje.
Zie ook www.bedi.nl en www.ecodry.de.

