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Algemene informatie 

Afdichtingskitten worden in de bouw en industrie toegepast om een 
duurzame afdichting tussen bouwmaterialen te bewerkstelligen.
Onder normale omstandigheden, gecombineerd met regelmatige 
inspectie en onderhoud kunnen kitvoegen vele jaren probleemloos 
functioneren. De duurzaamheid van kitvoegen kan echter ernstig verkort 
worden door de impact van dieren. In dit technisch bulletin worden de 
meest bekende vormen van aantasting door dieren besproken en waar 
mogelijk oplossingen aangedragen om schade te voorkomen en te 
herstellen.

Aantasting door vogels 
Bij beglazingsvoegen komt schade aan kitvoegen en stopzomen regelmatig voor. Vooral bij 
gebouwen in steden waar duiven zich op bepaalde plaatsen verzamelen worden beglazingsvoe-
gen langs de onderzijde van de ramen vaak uitgepikt. Bij oudere gebouwen waar stopverfzomen 
als afdichting van de beglazing dient is dit van oudsher bekend en worden er vaak voorzieningen 
getroffen om de duiven/vogels te weren, bijvoorbeeld door het plaatsen van “duivenpinnen” of 
“spandraden”. Met name verse stopverf is uiterst gevoelig voor beschadigingen, maar zelfs 
uitgeharde stopverf wordt in sommige gevallen uitgepikt. Tegenwoordig worden in plaats van 
klassieke traag uithardende stopverven vaak stopverfvervangers gebruikt die minder gevoelig 
zijn voor uitpikken. Echter bestaat ook hiermee op de duur de kans op beschadigingen.
Uiteindelijk blijkt het weren van duiven/vogels door middel van eerdergenoemde voorzieningen 
het meest effectief.

Naast bovengenoemde situatie komt het voor dat solidaire vogels bepaalde kitvoegen uitpikken.
Dit lijkt vooral in het voorjaar voor te komen als vogels beginnen te nestelen. Meestal zijn het de 
mannelijke vogels die zeer waarschijnlijk vanuit territoriumdrift hun reflectie in het glas zien en 
daarop agressief reageren. De kitvoeg moet het vervolgens ontgelden. De ervaring heeft geleerd 
dat wanneer de spiegeling in het glas wordt weggenomen de vogels hun interesse in die plaats 
vrijwel direct verliezen. Door bijvoorbeeld tijdelijk een stuk karton of een krant achter het glas te 
plaatsen kan dit eenvoudig worden opgelost.

Een ander fenomeen is het uitpikken van kitvoegen door pluimvee in stallen, maar ook op 
plaatsen waar bijvoorbeeld kippen of kalkoenen loslopen. Meestal is de oorzaak van de schade 
eenvoudig vast te stellen omdat de schade aan de kitvoegen precies ophoudt bij het maximale 
bereik in hoogte van de vogels. Dit probleem is niet op te lossen door een andere soort kit toe te 
passen.

Kitvoegen moeten nu eenmaal elastisch zijn om de beweging van de bouwdelen op te vangen en 
alle elastische kitten kunnen worden uitgepikt. Een simpele oplossing kan zijn door de voegen af 
te dekken met een aluminium of kunststof strip die over de kitvoeg wordt aangebracht. De strip 
dient dan aan een zijde van de kitvoeg te worden verlijmd op de ondergrond om de kitvoeg 
eronder vrij te kunnen laten bewegen.
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Aantasting door slakken 
Aantasting van kitvoegen door slakken is een bekend fenomeen bij beglazingsvoegen.
Met name in groenrijke omgevingen en op plaatsen waar planten dicht bij ramen en deuren zijn 
geplaatst is het risico op schade door slakken het grootst. Testen met verschillende soorten 
beglazingskitten hebben uitgewezen dat zowel siliconen, hybride en polyurethaan gebaseerde 
kitten kunnen worden aangevreten. Zelfs het overschilderen van kitvoegen heeft hierop geen 
invloed. De kit wordt er met de daarover aangebrachte verf door de slakken uitgevreten. De 
schade is herkenbaar doordat de sporen van de slakken eruitzien alsof ze met een guts zijn 
aangebracht.

Zoals gezegd kan de oplossing niet worden gevonden in het aanbrengen van een andere 
kitsoort. Hardere kitsoorten zijn zeker minder gevoelig, maar de afdichtingskit moet wel in staat 
zijn en blijven om de afdichting en de beweging die daarop wordt uitgeoefend door 
windbelasting, uitzetting en krimp duurzaam op te vangen. Er dient dus een keuze gemaakt te 
worden uit geschikte, CE gecertificeerde beglazingskitten.

Om schade door slakkenvraat te voorkomen moet dus een andere oplossing gevonden worden.
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar die afzonderlijk of in combinatie de schade kunnen 
voorkomen.

Allereerst is het verstandig om geen beplanting in de buurt van ramen en deuren te plaatsen en 
indien dit niet mogelijk is de beplanting aan de zijde van de beglazing kort te houden.

Het gebruik van slakkenkorrels kan een doeltreffende oplossing zijn maar is vanzelfsprekend ook 
een risico voor andere dieren en kinderen.

Het is bekend dat slakken zich niet over een koperen ondergrond zullen verplaatsen.
Het spannen van blank koperen draden op de route van de slakken kan slakken effectief weren.
Op een muur kan permanent een blank koperdraad worden aangebracht, maar voor een tijdelijke 
oplossing kan een stuk koperdraad met (duct)tape worden vastgezet. In gespecialiseerde 
tuincentra is vaak ook zelfklevende kopertape beschikbaar.

Een andere oplossing is het uitzetten van nematoden. Nematoden zijn kleine wormpjes die in de 
grond leven en de eitjes van slakken opeten waardoor het voortplanten van de slakken wordt 
beperkt. Sommige tuincentra verkopen deze nematoden, maar ook op internet zijn verkooppun-
ten te vinden.

Aantasting door ratten en muizen
Ook knaagdieren zoals ratten en muizen kunnen schade veroorzaken aan kitvoegen of afdichtin-
gen met purschuim. In het verleden zijn er allerlei proeven uitgevoerd door in de formulering van 
kitten en purschuim stoffen toe te passen die schade door ongedierte zou moeten voorkomen.
Zelfs het toevoegen van glasparels of andere harde materialen in kitten hebben geen succes 
gebracht. Om schade door ongedierte te voorkomen kan ongedierte in eerste instantie het beste 
met klassieke middelen als gif en vallen worden bestreden. Tevens is het van belang dat de 
interesse van ongedierte afneemt als voedsel op die plaatsen niet voor handen is. Om te 
voorkomen dat voegen of afdichtingen alsnog worden aangetast kan met kitvoegen en andere 
afdichtingen van bijvoorbeeld purschuim afschermen door er metalen strips of plaatmateriaal 
voor te plaatsen. Bij kitvoegen is het echter wel van belang dat de voeg vrij kan blijven bewegen.
Een metalen strip wordt dus over de voeg aangebracht waarbij de strip aan één zijde op de 
ondergrond naast de kitvoeg wordt verlijmd. 
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Reparatie van beschadigde voegen
Indien een kitvoeg beschadigd is zal deze gerepareerd moeten worden. Afhankelijk van de 
schade is het vaak mogelijk om de beschadigde delen met een scherp mes uit te snijden en op 
deze plaats een nieuw laagje kit aan te brengen. Het is echter van belang om de beschadigde 
kitvoegen zo diep mogelijk weg te snijden om te voorkomen dat er een te dun laag kit overheen 
wordt gezet. (In dunne lagen zal de hechting vaak beperkt zijn) Nadat de beschadigde kit is 
weggesneden zullen de hechtvlakken eerst moeten worden ontvet met Zwaluw Cleaner voordat 
de nieuwe laag kit kan worden aangebracht. Reparatie met andere kitsoorten dan de oorspron-
kelijke kan onverdraagzaamheid tussen beide kitten veroorzaken waardoor verkleuring, 
kleberigheid en/of onthechting kan ontstaan. In geval van twijfel kunt u contact met den Braven 
opnemen. 

Garantie en aansprakelijkheid
Bovenstaande informatie is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en testen en is van 
algemene aard. Met dit bulletin beoogt Den Braven informatie te verstrekken en mogelijke 
oplossingen aan te dragen, zonder dat daarop enige vorm van garantie kan worden verstrekt of 
aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Omstandigheden kunnen dusdanig variëren dat 
resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. Het is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing 
geschikt is. 

Disclaimer
All information in this document and in all our other publications (including electronic ones) is based on our current knowledge and experience 
and is the exclusive (intellectual) property of Den Braven. No part of this document may be copied, shown to third parties, reproduced, 
communicated to the public or used in any other way without Den Braven's written consent. The technical information in this document serves 
as an indication and is non-exhaustive. Den Braven is not liable for any damage, either direct or indirect, due to (editorial) errors, incompleteness 
and/or incorrectness of this document. This includes, but is not limited to, incompleteness and/or incorrectness due to technological changes or 
any research conducted between the date of publication of this document and the date on which the product is acquired. Den Braven reserves 
the right to amend the wording of this document. Den Braven cannot be held liable for any damage, either direct or indirect, due to the use of the 
product depicted in this document. The user must read and understand the information in this document and other documents relating to the 
products prior to the use the product. The user is responsible for performing all the requisite tests to make sure that the product is suitable for its 
intended use. We have no influence in what way the product is applied and/or any circumstances relating to events occurring during storage or 
transport and therefore we do not accept any liability for damage. All deliveries are made exclusively in accordance with our general terms of 
conditions which have been filed at the Dutch Chamber of Commerce.
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