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Overzicht

Als onderhoud en controle achterwege blijft, kunnen 
daklekkages niet alleen leiden tot schade aan het dak zelf 
maar ook tot schade aan het gehele gebouw. In het meest 
ernstige geval kan totale vervanging van het dak en de 
onderliggende isolatie nodig zijn.

Vervanging van een plat dak van 500m² kan ca. €35.000 
kosten. Het verwijderen van de dakbedekking en natte  
isolatie is een kostbaar en langdurig proces. Een dergelijk 
scenario brengt onderbreking van de zakelijke activiteiten  
en omzetverlies met zich mee die fataal kunnen zijn.  
Tevens kunnen de nadelige gevolgen voor het milieu enorm 
zijn. Deze situatie is echter in veel gevallen te voorkomen.

De droogoplossingen van Polygon maken 
aanzienlijke reconstructiewerkzaamheden 
overbodig door snellere reactietijden, inzet 
van efficiënte droogtechnieken en effectief 
projectbeheer. Deze droogwerkzaamheden 
nemen slechts enkele weken in beslag terwijl 
reconstructie vaak maanden overlast betekent.

Wat de oorzaak van de waterschade ook is,  
de bijkomende effecten zoals schimmelvorming, 
corrosie en aantasting van de constructie kunnen 
aanzienlijk groter zijn dan de aanvankelijke 
schade zelf. De specialisten van Polygon hebben 
kennis en ervaring in het drogen van alle soorten 
omgevingen, waarbij deze snel en rendabel in de 
staat van voor het incident worden hersteld.

Met behulp van de nieuwste technologieën 
kunnen onze specialisten de gebieden waar 
vocht aanwezig is en de isolatie is beschadigd 
exact in kaart brengen. Of het vervolgens om een 
kleine reparatie gaat of, in het ergste geval, een 
compleet nieuw dak, klanten kunnen nu de juiste 
maatregelen nemen. Deze onderzoeksmethode 
is zowel niet-destructief als snel. Een dak van 
500 m² bijvoorbeeld kan binnen vier uur worden 
gescand en beoordeeld.



TOepassing

Platte daken zijn vlak of lopen iets 
schuin af en zijn ontworpen als zwaar- of 
lichtgewicht, enkellaags of dubbellaags 
platte daken voor uiteenlopende functies:

• G eventileerde daken – dit zijn 
geïsoleerde of dubbellaags daken.

•  Omgekeerde daken – de isolatielaag  
ligt boven op de dakbedekking.  
De isolatiepanelen moeten worden 
voorzien van grind of tegels om te 
voorkomen dat ze naar de oppervlakte 
drijven of wegwaaien.

•  Niet-geventileerde daken – niet-
geïsoleerde of enkellaags daken. 
De afzonderlijke lagen van de 
dakconstructie staan direct in contact 
met elkaar en de gehele constructie 
dient als thermische isolatie.

•  Duo daken – een speciale uitvoering 
van het niet-geventileerde dak waarbij 
de isolatie onder de waterdichte 
dakbedekking is aangebracht.

Polygon levert voor ieder type 
dakconstructie een droogproces op 
maat. Bij niet-geïsoleerde daken en duo 
daken bijvoorbeeld is vaak lekdetectie 
nodig om de exacte locatie van de 
lekkage te bepalen en deze te repareren.

presTaTies

Ter voorbereiding op het technische 
droogproces moet een specialist de 
vereiste inlaat- en uitlaatopeningen 
waterdicht maken. Na het opsporen 
van de waterschade kan Polygon de 
isolerende lagen van de dakconstructie 
zonder problemen drogen. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van geavanceerde 
meetmethoden.

Een beslissende factor bij het drogen is de 
temperatuur. Als gevolg van temperaturen 
die beneden het dauwpunt liggen, bestaat 
de kans dat tijdens de wintermaanden 
vocht de dakconstructie binnendringt.  
Dit veroorzaakt het tegenovergestelde 
effect van het gewenste droogresultaat. 
Hiermee wordt dus rekening gehouden.

Polygon past een gecombineerd  
zuig-/drukproces toe. De drogers maken 
gebruik van opgebouwde druk om de 
gedroogde lucht naar binnen te blazen en 
de vochtige lucht met behulp van turbines 
via de zuigopeningen af te voeren. 
Elektrische koppeling van de apparatuur 
is noodzakelijk om zeker te zijn dat de 
droger in geval van een defect samen 
met de turbine wordt uitgeschakeld.  
Dit proces is vooral belangrijk bij daken 
die niet of slechts minimaal met gewicht 
omlaag worden gehouden omdat door de 
relatief warme lucht van de sorptiedrogers 
de buitenste dakbedekking van de 
isolatielaag kan losraken. 

Het gehele droogproces wordt continue 
gecontroleerd en bewaakt.

resulTaaT

Een oplossing voor vele problemen 
– Polygon kan niet alleen de lekkage 
opsporen en het dak aan een volledige 
inspectie onderwerpen om zo een 
nauwkeurig beeld van de schade te 
vormen. De techniek maakt ook een  
eind aan natte isolatie bij platte daken.

Totaalservice - Specialisten kunnen 
binnen enkele uren na een oproep  
ter plaatse zijn. Voorafgaande aan  
de opdracht wordt de oplossing 
uitgebreid met de klant doorgenomen.  
De droogsnelheid wordt gedurende het 
gehele project gecontroleerd en bewaakt.

HERSTEL VAN  
WATERSCHADE

in stelling gebrachte droogapparatuur. een volledig gedroogd en hersteld dak.

een stuk beschadigd materiaal.

VOOrDelen

•   Voorkomt groei van schimmels en 

andere schadelijke microben.

•  Kostenbesparende  oplossing ten 

opzichte van het volledig verwijderen 

en vervangen van het dak.

•  Efficiënt  en milieuvriendelijk.

•  Niet-destructieve  oplossing.

•   Minder milieubelastende oplossing 

dan alternatieven.

•   Voorkomt onnodige onderbreking 

van de bedrijfscontinuïteit.
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