
Oplossing

Dezelfde dag nog werd Polygon 

ingeschakeld. Ervaren specialisten van 

de divisie (technische) reconditionering 

waren snel ter plaatse om de eerste 

schadebeperkende maatregelen te treffen.

Omdat een brandschade met 

gekarameliseerde residuen niet vaak 

voorkomt, moesten de specialisten van 

Polygon zich nader verdiepen in de 

eigenschappen van glucosestroop en de 

impact daarop van brand, roet en hitte. 

Tevens moest vanwege het product, 

babyvoeding, rekening worden gehouden met 

de verschillende vochtniveaus in de fabriek. 

De Polygon specialisten ontwikkelden een 

innovatieve manier om de aangetaste ruimtes 

schoon te maken. Er werd gewerkt met warm 

water. Het afvalwater werd vervolgens direct 

met de karamel weggezogen waardoor het 

risico van een te hoog vochtigheidsniveau 

werd voorkomen. Snelle inzet was mogelijk 

omdat Polygon beschikt over een uitgebreid 

arsenaal aan geavanceerde droogapparatuur.

Om er zeker van te zijn dat er geen 

schadelijke residuen achter zouden blijven, 

werden na de handmatige reiniging de 

specialisten van de divisie technische 

reconditionering ingeschakeld om de 

technische units te reinigen.

Overzicht

De productie in een verpakkingsfabriek 

voor voedingsmiddelen in het Noorden van 

Nederland werd onmiddellijk stopgezet 

nadat door een stofexplosie brand was 

ontstaan. Het was van cruciaal belang dat 

de reinigingswerkzaamheden met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid en volgens de 

hoge kwaliteitseisen werden uitgevoerd. Van 

evenzo groot belang hierbij was de snelheid 

om de gevolgschade en bedrijfsstilstand tot 

een minimum te beperken.

Probleem

Begin december 2011 vond in de fabriek na het 

legen van een zak glucosestroop in een silo een 

stofexplosie plaats met een korte, maar hevige 

brand als gevolg. Hierdoor kwam een deel 

van de fabriekshal niet alleen onder het roet te 

zitten, maar waren er op tal van vloeren, muren 

en inventaris restanten terug te vinden van een 

stroopachtige substantie. Daarnaast werden 

enkele scheidingswanden en ramen als gevolg 

van de ontploffing vervormd en beschadigd.
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Resultaat

•  Afronding van het project binnen een week 

waardoor de productiestilstand werd beperkt

•  Een tevreden klant en toegevoegde  

waarde voor de reputatie van verzekeraar  

en expertise

•   Zekerheid dat de fabriek en de inhoud na 

oplevering vrij was van aantasting door rook 

en roet.
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