
Vochttechniek

Meting met een 
microgolfmeter 
aan een door 
vocht belast 
gewelf

 

Geïnstalleerd 
Ecodry systeem; 
oplossing voor 
vochtproblemen 
zonder hak- en 
breekwerk

Vochtige muren als gevolg van optrekkend 

vocht bederven niet alleen het binnen-

klimaat en het leefcomfort, ze zijn ook een 

aanslag op de gezond heid, zorgen voor hoge 

energie rekeningen en tasten gestaag maar 

trefzeker de constructie van een gebouw aan. 

Het Ecodry systeem is dé oplossing tegen 

optrekkend vocht. Ecodry is ’s werelds eerste 

en enige elektrokybernetische systeem voor 

muur ontvochting. Een unieke methode met 

100% garantie: niet goed, geld terug!

Ecodry: een uniek systeem 
tegen optrekkend vocht



De voordelen  
van Ecodry

Protekta weet wat 

vocht  problemen 

kunnen betekenen 

voor uw pand en welke 

schade dit aan kan 

richten. Het Ecodry 

systeem van Protekta 

is een totaaloplossing 

voor uw vochtpro-

blemen. Het unieke 

Ecodry systeem biedt u 

de volgende voordelen:
• Flexibiliteit: volledig 

in te stellen naar uw 

situatie
• Eenvoudige montage: 

geen hak- of breek-

werk nodig
• Geen gebruik van 

chemicaliën:  

onschadelijk voor 

mens en dier
• Aanzienlijke kosten

besparing: t.o.v. 

traditionele vocht-

werings methoden
• Gegarandeerd 

resultaat: niet goed, 

geld terug

Vochtproblemen
Een vochtprobleem kan een gevolg zijn 
van optrekkend vocht vanuit de fundering. 
Daarnaast is het ook mogelijk dat de 
oorspronkelijke bouwkundige detaillering 
samen met het hedendaags gebruik van  
een pand tot vochtproblemen leidt. 
Het vocht transporteert zich door een 
constructie en voert meestal ook zouten 
mee. Dit vocht heeft samen met het zout 
een vernietigende werking op de constructie 
en de afwerking. Dankzij de geïntegreerde 
IR-technologie (Impulse-Resonance) van 
Ecodry wordt dit proces verstoord, zodat het 
water naar de bodem terugkeert. Bovendien 
zorgt Ecodry voor een enorme toename van 
de verdamping aan het muuroppervlak.

Totaaloplossing
Met Ecodry garanderen wij u droge muren. 
Wij ondersteunen het ontvochtigingsproces 
gedurende drie jaar via: 
• Objectanalyse
• Installatie en basismeting
• Controlemetingen
• Garantiewaarborging
Het Ecodry systeem is een totaaloplossing. 
Advies en uitvoering zijn bij ons in één 
hand. We verhelpen optrekkend vocht en 
kunnen bovendien het stucwerk volledig 
voor u herstellen. Protekta doet er alles aan 
om de vochtoverlast te bestrijden en uw 
leefcomfort te verbeteren.

Duizenden gingen u voor
Het Ecodry systeem is al in duizenden 
gebouwen in heel Europa toegepast. 
Variërend van particuliere woonhuizen, 
molens, kerken en kastelen tot gebouwen 
op de Werelderfgoedlijst. Ecodry heeft 
zich ruimschoots bewezen en is getest en 
gecertificeerd volgens diverse EU-richtlijnen. 
Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Vrijblijvende objectanalyse
Wordt uw leefcomfort verstoord door 
optrekkend vocht? Dan is het zaak om snel 
actie te ondernemen. Bent u op zoek naar 
een partner op het gebied van vochtwering?  
Neem dan contact met ons op voor een 
geheel vrijblijvende objectanalyse.

Postbus 72, 5420 AB Gemert
tel. (0492) 364292
www.protekta.nl

We hebben gevoel bij de natuur en geloven erin dat we een betere leefomgeving voor mens en dier kunnen 
creëren door de natuur gewoon de natuur te laten zijn, maar door het wel controleerbaar te houden. Protekta 
is specialist in vochttechniek, plaagdierbestrijding, vogelwering en houtherstel in waterbouwwerken.

In samenwerking met:

Vochtproblemen in gewelfkelder 


