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Welkom! 
Bedankt voor het downloaden van onze “inspiratiegids gevels”. De bedoeling van 
deze lookbook is u een idee te geven van de mogelijkheden die D-Service u kan 
aanbieden voor het duurzaam en energiezuinig renoveren van uw gevel.
Naast deze belangrijke punten is er natuurlijk nog het esthetische.
In deze publicatie vindt u enkele realisaties van de voorbije jaren.
Wij nemen u graag mee naar de woning van uw dromen.
Een make-over is bij elke woning mogelijk.

De specialisten voor uw gezonde woning!
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De specialisten voor uw gezonde woning!

D-Service tot uw dienst…

Reeds meer dan 20 jaar is D-Service actief in de Belgische bouw- en 
renovatie nijverheid, waarvan al meer dan 10 jaar onder dezelfde 
zaakvoerder. 

Vocht is onze oorsprong.

Regen teistert regelmatig uw woning. En onder deze aanslag van vocht 
heeft uw eigendom het soms zwaar te verduren.
In de loop der tijd begint er hierdoor verwering te ontstaan, waardoor er 
schadebeelden zich traag maar gestaag beginnen te manifesteren.

Onze missie is uw patrimonium tegen deze verwering te beschermen. En 
in hetzelfde proces de woning met de huidige of toekomstige 
bouwnormen te moderniseren. Hetzij op het vlak van duurzaamheid 
bouwtechnisch, en/of duurzaamheid op energetisch vlak.

Een gepassioneerd team in actie voor uw huis

Een goed geöliede ketting vanaf het eerste contact tot aan de oplevering. 

Kennis van de theoretische materie die voortdurend veranderd, omgezet 
in kennis van uitvoering draagt bij tot het realiseren van talloze 
renovatieprojecten telkens afgewerkt volgens de regels van de kunst.

Door enkel Nederlandstalige medewerkers in te zetten wordt een vlotte 
en directe communicatie verzekerd tussen u als klant en ons bedrijf. 
Hierdoor kan er snel geschakeld worden en heeft D-Service een 
ongekende flexibiliteit.



Isoleren 
Meer dan een buzz-woord, en nu meer dan ooit.
We moeten het u zeker niet vertellen, maar met de stijgende energieprijzen en de 
belasting van de verbranding van fosiele brandstoffen op ons milieu, is isoleren 
brandend actueel. Onze excuses voor de woordspeling.
Maar voor uw eigen patrimonium is correct isoleren uitermate belangrijk. 
De correcte manier van isoleren zal mogelijke toekomstige vochtproblemen 
vermijden. 
D-Service heeft al meer dan 20 jaar ervaring en deelt zijn kennis graag met u om uw 
woning klaar te stomen voor de toekomst.

De specialisten voor uw gezonde woning!



Spuitkurk

Spuitkurk is de meest veelzijdige 
gevelafwerking met ongeëvenaarde 
mogelijkheden en eigenschappen.

De specialisten voor uw gezonde woning!



Spuitkurk op bestaande ondergrond

Spuitkurk kan op bijna elke ondergrond 
aangebracht worden

Dus architecturale accenten kunnen mee 
behandeld worden en genieten van alle 
voordelen die spuitkurk te bieden heeft.

• Waterdicht
• Elastisch (32% laterale lek)
• Hoge thermische buffering.

Indien dit gewenst is kan dus het 
uitzicht van het metselwerk 
behouden blijven.

Eventuele schade aan voegwerk kan hersteld 
worden met een voorstrijk herstellaag van 
kurkkalei.
Zo krijgt uw gevel een flexibele, ademende en 
waterafstotende laag.
En worden alle schadebeelden en littekens 
esthetisch geneutraliseerd.

De specialisten voor uw gezonde woning!



2017 -  Hove

2020 - Winksele

2020 -  Herselt



Spuitkurk uitgevlakt, met of zonder isolatie
Spuitkurk met een strak en modern 

eindresultaat.
Op originele onderstructuur of 
buitengevelisolatie uitgevlakt en met 
een eindlaag spuitkurk (in 3 lagen) 
krijgt uw woning een heel ander 
karkater. De voordelen van spuitkurk 
blijven behouden

Een zeer moderne uitstraling.
Crépi-look maar zonder de 
nadelen.

Geen terugkerende barsten door de hoge 
elasticiteit.
Geen groenaanslag omdat spuitkurk 
waterafstotend/waterdicht is. Hierdoor is er 
geen zuigend effect op de ondergrond die 
microscopische organismen opneemt in de 
afwerkingslaag.

De specialisten voor uw gezonde woning!

• Waterdicht
• Elastisch (32% laterale lek)
• Hoge thermische buffering.
• Ademend



2019 -  Hoeilaart

2020 - Turnhout

2020 -  Ham



Crepi-herstel met spuitkurk
Herstel van uw crépi-gevel met spuitkurk 

zorgt voor positief resultaat
Vertoont uw crépi-gevel barsten of 
valt de cementering van uw gevel 
door vochtopslorping of slecht 
geventieleerde luchtspouw? Dit valt 
duurzaam te herstellen met spuitkurk 
en uw gevel krijgt meteen een 
volledige opfrisbeurt.

Herstelwerken aan spuitkurk 
kunnen zonder kleurverschil 
lokaal bijgewerkt worden. Bv na 
een dakrenovatie

Uw gevelcementering herstellen en afwerken 
met een eindlaag in spuitkurk zorgt voor een 
mooie en duurzame renovatie.

De specialisten voor uw gezonde woning!

• Waterdicht
• Elastisch (32% laterale lek)
• Hoge thermische buffering.
• Ademend



2019 -  Winksele

2018 - Aarschot

2020 -  Westerlo



Dakdchting met spuitkurk

Ook dakbedekking kan baat hebben bij 
een afwerking met spuitkurk

Worden uw dakpannen poreus? En 
wenst u uw originele kleur van het 
dak te behouden, dan biedt spuitkurk 
u de oplossing

• Waterdicht
• Elastisch (32% laterale lek)
• Hoge thermische buffering.
• Ademend

Soms kan de coating van uw overzetdak 
beginnen schilferen. Door uw overzetdak 
te behandelen met spuitkurk lost u 
verschillende problemen tegelijkertijd op.
Uw dak is terug verzorgd, krijgt een 
betere thermische en akoestische 
isolatie.

Deze problemen behoren ook voorgoed tot het 
verleden na een behandeling van ontmossing 
en spuitkurk.
En uw dak krijgt weer een frisse look met alle 
voordelen van spuitkurk.

De specialisten voor uw gezonde woning!
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Onderhoudsvriendelijk
Makkelijk te reinigen, zelfs 
met een hogedrukreiniger 

met koud water.

Waterbestendig
Houdt uw muren “kurk”

droog en mosvrij

Onderhoudsvriendelijk
Kras- en slijtvast, bestand 
tegen UV-licht, muurzout 

en zilte lucht

Ademend
Overtollig vocht ontsnapt 

in de vorm van waterdamp

Isolerend
Beschermt uw woning 

tegen warmte, koude en 
geluid

Elastisch
Maar liefst 34% rek. Zo 
vermijdt u barsten en 

scheuren.
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