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Thermische mist na reiniging in kantoor.
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en preventie
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Overzicht

Achterblijvende geuren na een brand- of waterschade 
kunnen zeer moeilijk te verwijderen zijn en veroorzaken  
veel overlast voor de eigenaars en gebruikers van panden. 
Als deze geuren niet op de juiste manier worden bestreden, 
blijven ze hangen en vormen een constante herinnering  
aan de nare gebeurtenis die ze heeft veroorzaakt. 

De specialisten van Polygon erkennen de noodzaak van  
een grondige geurbestrijding na het reinigen en drogen 
zodat het pand wordt ontdaan van de geuren die de 
eigenaar ervan weerhoudt om het weer te betrekken.

Geuren kunnen in de poriën van bouwmaterialen, 
ventilatieopeningen, kanalen en onbereikbare plaatsen 
ingesloten raken. Polygon beschikt over een reeks 
producten die geuren onder moeilijke omstandigheden 
kunnen verwijderen.

Ongeacht of het pand aangetast is door brand 
of water, het moet grondig worden gereinigd 
en gedroogd voordat de specialisten met 
geurbestrijding kunnen beginnen. Poreuze 
materialen, zoals dakisolatie, kunnen zoveel  
geur opnemen dat ze voor effectieve reiniging  
uit het gebouw moeten worden verwijderd. 

Polygon beschikt over een aantal methoden  
voor geurbeheersing:

•   Thermische mist – Dit wordt gebruikt voor 
het verwijderen van geuren uit gebouwen na 
een brand. De mist bestaat uit moleculen die 
klein genoeg zijn om alle gebieden binnen te 
dringen waar ook rook kan komen om zo alle 
geursporen te verwijderen.

•   Ozon (O³) – Ozongeneratoren produceren ozon 
door zuurstof via een elektrisch veld te leiden. 
Ozon is een zeer krachtige oxidant die organische 
en anorganische materialen in de lucht oxideert, 
inclusief bacteriën, virussen, microben en 
schimmelsporen. Na het oxidatieproces wordt 
ozon weer omgezet in zuurstof. Dit is één van 
meest effectieve methoden voor het verwijderen 
van geuren uit iedere ruimte in zowel woonhuizen 
als bedrijven. 

•   VapourShark – Maakt gebruik van membranen en 
patronen voor het verwijderen van geurmoleculen 
die onder verschillende omstandigheden zijn 
ontstaan zoals brand-, roet- en waterschade.

•   Essentiële oliën – Uitgebreid onderzoek heeft 
aangetoond dat een groot aantal essentiële oliën 
geur kunnen neutraliseren. Polygon heeft een 
ingenieuze mix samengesteld bestaande uit ruim 
30 verschillende effectieve oliën. Met deze mix 
kan een breder spectrum van geuren worden 
geneutraliseerd dan bij afzonderlijke conventionele 
oliën het geval is. Het ontgeuringsproces wordt aan 
het begin van en tijdens de herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. De producten zijn organisch waardoor 
ze veilig en milieuvriendelijk zijn en toegepast 
kunnen worden terwijl het gebouw in gebruik is.



Schimmel- en geurbestrijding

TOepassing 

•   Air Manager Filtersystemen – Dit zijn 
zeer nuttige en effectieve systemen 
die alle in de lucht aanwezige deeltjes 
kunnen filteren en vernietigen of 
neutraliseren. Dit systeem is veilig en 
kan tijdens de herstelwerkzaamheden 
worden toegepast om vluchtige 
organische stoffen en bacteriën te 
filteren en onschadelijk te maken.

presTaTies

Tijdens de reiniging- en 
herstelwerkzaamheden zetten de Polygon 
specialisten zowel het air manager 
filtersysteem als de essentiële oliën in 
als hulpmiddel bij de geurbestrijding. 
Beide apparaten zijn op de netvoeding 
aan te sluiten en blijven gedurende de 
herstelwerkzaamheden 24 uur per dag 
draaien voor constante werking. 

Nadat de herstelwerkzaamheden zijn 
afgerond, kunnen de specialisten 
eventuele achtergebleven geuren 
aanpakken. Gebruik van thermische 
mist of ozon is hierbij een zeer effectieve 
methode. Dit proces vereist dat het 
gebouw leeg is en kan alleen worden 
uitgevoerd door volledig opgeleide en 
bevoegde Polygon specialisten. 

Ozongenerator. Thermische mistmachines.

door rook aangetaste keuken. door schimmel aangetaste gipsplaten.

resulTaaT

Door gebruik te maken van een 
zorgvuldig gekozen combinatie van 
technieken, garandeert Polygon 
een unieke en effectieve service om 
gebouwen volledig te reinigen en  
geurvrij te maken.
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VOOrdelen

•   Tijdbesparende methode waardoor 

het gebouw weer snel in gebruik 

kan worden genomen.

•   Geuren worden niet tijdelijk 

verborgen maar volledig verwijderd.

•   Milieuvriendelijk.


