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Overzicht

Is het nodig om een specialist in te schakelen?   

Het drogen en herstellen van documenten en informatiedragers  
is een specialisme. Een trage of verkeerde behandeling kan 
documenten en informatiedragers onherstelbaar beschadigen  
of vernietigen. Door het inschakelen van een specialist kunnen  
de meeste beschadigde documenten en media worden hersteld 
waardoor deze zelf of de informatie die ze bevatten weer kunnen 
worden gebruikt. 

Omdat ze gespecialiseerd zijn in het herstel van boeken, documenten, 
bestanden, medische gegevens en juridische gegevens kunnen  
de ervaren specialisten van Polygon u adviseren over de meest 
effectieve aanpak.

Is het niet gemakkelijker om nieuw materiaal te kopen?

Ten eerste is dit niet altijd mogelijk. Juridische documenten zijn 
bijvoorbeeld niet geldig zonder handtekening. Oude documenten en 
boeken zijn simpelweg onvervangbaar en als boeken niet meer worden 
gedrukt, kunnen vernietigde originelen voor altijd verloren gaan.

Ten tweede, bij de meeste water- en rookschades kan een 
document/boek voor een redelijk concurrerende prijs tot een  
hoog niveau van hergebruik worden hersteld.

Is het belangrijk om snel te handelen?

Jazeker! De kwaliteit van nat papier verslechtert snel door 
schimmelvorming, uitlopende inkt en aan elkaar plakkende pagina’s. 
Door het papier in te vriezen wordt de achteruitgang gestopt en 
kunnen de Polygon specialisten samen met de klant de beschadigde 
documenten onderzoeken en de beste aanpak bepalen.  

Elektronische documenten zijn veelal cruciaal voor bedrijven en een 
snelle reactie van een specialist bespaart tijd en geld. 
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Papier

Bij de behandeling van papier moet met een 
groot aantal beperkingen rekening worden 
gehouden. Onze ervaren adviseurs kunnen  
u adviseren over de beste aanpak voor  
iedere situatie.

In de meeste gevallen beveelt Polygon een 
vriesdroogproces aan. Dit is veruit de meest 
efficiënte en effectieve methode voor het 
drogen van nat geworden documenten. 
Door gebruik te maken van versnelde 
vacuümvriesdroogsystemen kunnen de 
specialisten van Polygon de door water 
aangetaste materialen snel en effectief 
herstellen. De verwerkingstijd is hierdoor  
20% tot 30% korter in vergelijking met 
gelijksoortige systemen. Tijdens dit proces 
worden de materialen in een luchtdichte 
kamer geplaatst waar een hoge vacuümdruk 
wordt gecreëerd. Het bevroren vocht wordt 
direct omgezet in gas zonder eerst weer 
vloeibaar te worden.

Deze methode werkt vooral goed in gevallen 
waarin documenten kunnen scheeftrekken of 
vervormen. Na het drogen zien de materialen 
er gladder uit dan doorgaans het geval 
is na een langzame en minder efficiënte 
vriesdroogmethode. 

Elektronische media

Voor het herstel van opgeslagen informatie 
op elektronische media, zoals harde schijven, 
werkt Polygon samen met een aantal 
specialisten. Zelfs als de schijven aan zeer 
hoge temperaturen blootgesteld zijn, is er  
nog kans dat de informatie die zij bevatten 
met succes kan worden hersteld.



De kwaliteit tijdens het droogproces wordt 
voortdurend gecontroleerd.

Documenten drogen en herstellen

Herstel van door schimmel aangetaste boeken. Documenten reinigen na droging.

Door water aangetaste boeken vóór droging.

Vacuümdroogkamer. De meest effectieve manier 
op dit moment om documenten te drogen.
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REsulTaaT

Polygon kan documenten drogen, 
reinigen en tegen schimmel behandelen. 
Vervormde pagina’s kunnen hersteld 
worden en informatie op elektronische 
media kan worden gescand en elders 
worden opgeslagen. Polygon kan ook 
services verlenen bij het schoonmaken 
van het getroffen gebied. Stabilisatie en 
verlaging van het vochtgehalte (hoge 
relatieve luchtvochtigheidsgraad) in de 
omgeving voorkomt dat onaangetaste 
documenten alsnog beschadigd raken. 
Als onderdeel van Polygon’s algemene 
herstelwerkzaamheden wordt ieder 
document gereinigd voordat het weer 
wordt gearchiveerd, van een etiket 
voorzien en teruggestuurd naar de klant.

VOORDElEn

Klanten die een beroep doen op 

Polygon kunnen ervan uitgaan dat 

de overlast tot een minimum beperkt 

zal blijven. Door toepassing van 

beproefde, geteste en doelgerichte 

systemen helpt Polygon de totale 

kosten te verlagen. Polygon investeert 

continue in onderzoek en ontwikkeling 

om er zeker van te zijn dat de nieuwste 

beschikbare droogtechnologie 

wordt toegepast. Polygon is dan 

ook de trotse eigenaar van enkele 

van ‘s werelds grootste mobiele 

vriesdroogkamers.

Polygon beschikt over kennis en 

apparatuur voor het beheer van 

projecten van iedere omvang; van 

een plaatselijke bibliotheek tot een 

miljoenenbedrijf. Vanuit iedere unieke 

locatie kan adequaat gereageerd 

worden op incidenten van welke 

omvang dan ook.

In veel situaties kan Polygon op de 

locatie van de klant droogfaciliteiten 

leveren. Dit is ideaal voor vertrouwelijke 

bestanden en regelmatig benodigde 

informatie of voor documenten die  

om wettelijke redenen op de locatie 

moeten blijven.


