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Dé specialist in schadeherstel 
en tijdelijke klimaatoplossingen
Polygon is dé specialist in herstel na 
water- en brandschade, het opsporen 
van lekkages en het leveren van tijdelijke 
klimaatoplossingen. Wij beperken en 
beheersen de gevolgen van water, brand  
en klimaat. Onze oplossingsgerichte aanpak 
bestaat uit de optimale inzet van mensen, 
kennis en technologie. 

Jaarlijks voeren we wereldwijd 250.000 
opdrachten uit. We helpen mensen en 
bedrijven de normale gang van zaken 
weer op te pakken na schade door water, 
brand of het klimaat. Polygon is Europees 
marktleider op het gebied van calamiteiten 
en schadeherstel. We richten ons op de 
wensen en behoeften van onze klanten, 
bijvoorbeeld de verzekeringssector, 
vastgoedeigenaren, de overheid,  
industrie- en bouwbedrijven. 

Dankzij een wereldwijd team van 2.800 
medewerkers, continue bereikbaarheid  
én beschikbaarheid (24/7) en een 
uitgebreide voorraad aan apparatuur zijn wij 
in staat snel en doeltreffend op calamiteiten 
te reageren. Onze resultaatgerichte 
oplossingen zijn betrouwbaar, snel 
uitvoerbaar en kosteneffectief. 
Onze mensen zijn integer, hebben 
inlevingsvermogen en bieden excellente 
dienstverlening.

Wij ontzorgen, richten ons op het beperken 
van de gevolgschade, dragen bij aan de 
bedrijfscontinuïteit en monitoren nauw  
het herstelproces.
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24/7 Bereikbaar

Wij weten dat een snelle reactie van  
groot belang is om schade en bijkomende 
kosten te minimaliseren. Daarom zijn wij  
24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar en beschikbaar met een  
snelle en goede oplossing.

60 Jaar ervaring

Polygon beperkt en beheerst al 60 jaar met 
succes de gevolgen van water, brand en 
klimaat. Onze oplossingsgerichte aanpak 
bestaat uit de optimale inzet van mensen, 
kennis en technologie.

Wereldwijd netwerk

Polygon heeft een wereldwijd netwerk  
met kantoren in 13 landen. Wij zijn  
‘Always By Your Side’ wanneer u ons nodig 
heeft. Wij zorgen dat u na schade zo snel 
mogelijk weer in het bezit bent van  
uw eigendommen.

Deskundigheid

Onze goed opgeleide medewerkers 
nemen de schade snel op, geven de 
juiste aanbevelingen voor een juiste en 
effectieve oplossing en maken gebruik 
van hoogwaardige technieken om uw 
eigendommen te repareren.

Waarom Polygon?

60
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Herstel na 
waterschade
Waterschade heeft vele oorzaken zoals een  
kleine lekkage, een grote overstroming of  
zware regenval. Het belangrijkste is 
een snelle reactie om meer schade en 
verlies door de inwerking van water te 
voorkomen. Wanneer wij aankomen op 
een schadelocatie inspecteren wij de 
schade eerst grondig en bepalen we welke 
werkzaamheden nodig zijn om de schade  
te beperken. 

Onze werkzaamheden bestaan vervolgens 
onder andere uit het wegpompen van 
water, het veiligstellen van meubels en 
andere spullen, het beperken van de 
schade en het voorkomen van verdere 
gevolgschade. We beginnen ook zo snel 
mogelijk met het drogen van de woning 
en inboedel of het bedrijfspand en de 
inventaris. Is het eerste werk gedaan? Dan 
bekijken onze specialisten, eventueel samen 
met een schade-expert, of het succesvol 
schoonmaken en herstel van bezittingen 
mogelijk is.
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Herstel na 
waterschade

Waterschade drogen
Polygon staat bekend als dé droogspecialist 
van Nederland vanwege onze ervaring 
in het herstel van de gevolgen van 
waterschade. De droogoplossingen en 
continue controle op het droogproces  
door de Polygon specialisten leiden tot  
een grondige en efficiënte afronding  
van het hersteltraject.

Allereerst worden er tests uitgevoerd  
om vast te stellen hoe lang bezittingen zijn 
blootgesteld aan water, hoeveel vocht er 
is geabsorbeerd en hoe diep het water is 
binnengedrongen. Onze specialist overlegt 
met de betrokkenen hoe we de woning  
of het bedrijfspand en de bezittingen  
gaan drogen.

Factoren zoals het materiaal, de ventilatie 
en de vochtigheidsgraad bepalen welke 
aanpak er nodig is. In sommige gevallen 
zullen we naast standaard drogers en 
ventilatoren bijvoorbeeld ook heat mats 
gebruiken om bezittingen te drogen.
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Schimmel- en geurbestrijding
Water- en brandschade kunnen leiden 
tot schimmel en stank. Zonder de juiste 
behandeling kunnen schimmel en stank 
leiden tot groot ongemak voor de 
aanwezigen in een woning of bedrijfspand. 
Daarnaast vormen schimmels een gevaar 
voor de gezondheid. Bij de verwijdering 
van schimmels en stank richten wij 
ons dan ook op het voorkomen van 
gezondheidsproblemen.

Polygon past een aantal technieken toe  
om stank en schimmel te verwijderen:

•  Ozon (O³): Ozon is een zeer krachtige 
oxidant die organische en anorganische 
materialen in de lucht oxideert. Dit is 
een zeer effectieve methoden voor het 
verwijderen van geuren en schimmels.

•  Thermische mist: Deze methode wordt 
toegepast om geuren te verwijderen na 
brand. De mist bestaat uit moleculen  
die binnendringen op alle plekken  
waar rook kan komen. Zo worden 
geursporen verwijderd.

•  VapourShark: Deze techniek maakt 
gebruik van membranen en patronen.  
Er ontstaat een soort vlies om de 
geurmoleculen die daardoor worden 
afgescheiden en verwijderd.

•  Essentiële oliën: Uitgebreid onderzoek 
heeft aangetoond dat een groot 
aantal essentiële oliën geur kunnen 
neutraliseren. Polygon heeft een mix van 
ruim 30 verschillende effectieve oliën 
samengesteld om een breed spectrum aan 
geuren te neutraliseren. 
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Schimmel- en geurbestrijding

Toen zware zomerbuien op veel plaatsen 
in Nederland zorgden voor overlast, werd 
ook Museum RockArt getroffen door 
ernstige waterschade. Museumdirecteur 
Jaap Schut blikt terug: “Ik werd wakker 
van het opborrelende water uit ons toilet 
en besloot om poolshoogte te nemen in het 
museum. Ik deed de deur open en stapte 
zo in het rioolwater. Na contact met onze 
verzekeringsagent werd er een droogexpert 
ingeschakeld, dat bleek Polygon te zijn,  
die al snel met de benodigde apparatuur 
aanwezig was.”

Polygon plaatste onder andere 5 
ontvochtigers om het pand te drogen. 
Maar de luchtvochtigheid bleek zo hoog 
dat er werd besloten om het museum te 
ontruimen. Jaap Schut: “Op vrijdagavond 
reden de trailers weg met alle spullen. Je ziet 
dan je levenswerk wegrijden.” 

Het duurde ruim 2 maanden om het 
museum volledig te drogen en de schade te 
herstellen. Maar eind augustus, wel eerder 
dan verwacht, kon Museum RockArt weer 
open. “Het was een emotionele rollercoaster. 
Echt heel erg heftig. Maar we zijn, met dank 
aan alle partijen, weer open. Het contact met 
Polygon is altijd goed geweest. Natuurlijk gaat 
het voor jezelf nooit snel genoeg en verloopt 
zo’n traject met ups en downs, maar overall 
kijk ik positief naar de samenwerking.”

Case waterschade 
Polygon draagt bij aan heropening Museum RockArt
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Herstel na 
brandschade
Brand heeft een enorme impact op 
betrokkenen en moet snel worden opgelost. 
Na een brand is een snelle reactie ook 
belangrijk om extra gevolgschade te 
voorkomen. De werkzaamheden van Polygon 
bestaan onder andere uit het reinigen van 
inboedel, het verwijderen van roet uit het pand, 
het voorkomen of verwijderen van corrosie  
en het herstel van eventuele waterschade.

Brandschade gaat vaak gepaard met schade 
door rook en roet. Onze specialisten kennen 
de vele soorten aanslag van rook en roet en 
kiezen de meest geschikte methode voor de 
herstelwerkzaamheden. Zo voorkomen we 
eventuele gevolgschade, zoals terugkerende 
rookgeuren of roestvorming.

Bij een brand kunnen chemische stoffen 
vrijkomen. Deze stoffen kunnen, in combinatie 
met het bluswater, versneld leiden tot corrosie 
op (elektrische) huishoudelijke apparatuur 
en bedrijfsmatige machines en mechanische 
systemen. Polygon zet diverse methoden in  
om corrosie te voorkomen en te verwijderen.
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Reiniging inboedel

Roetverwijdering

Gedupeerden verwachten meestal 
dat hun meubels, stoffering en 
elektronica vervangen moeten 
worden na brand- of waterschade. 
Echter kunnen onze specialisten de 
sporen van water- of rookschade vaak 
verwijderen door toepassing van de juiste 
reinigingstechniek(en). De eigendommen 
worden succesvol in de staat van voor  
de schade hersteld. Meubels en opstal 
kunnen tijdens het reinigingsproces van  
uw woning of bedrijfspand tijdelijk bij 
Polygon worden opgeslagen.

Onze dienstverlening zorgt voor een 
aanzienlijke kostenbesparing doordat 
reiniging en herstel goedkoper is  
dan vervanging. 

Een brand kan veel schade veroorzaken, 
ook in de vorm van roet. Zelfs als in een 
bepaalde ruimte of pand geen brand 
heeft plaatsgevonden, kan er veel schade 
ontstaan door rook en roet als gevolg van 
brand in nabijgelegen ruimtes of panden. 
Polygon kan deze roetschade snel en 
volledig verwijderen. 

De specialisten van Polygon desinfecteren 
de gehele constructie en infrastructuur 
van een gebouw, met inbegrip van 
verlichting, leidingen, distributie- en 
luchtbehandelingssystemen. We gebruiken 
hiervoor de nieuwste technologieën.
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Reiniging inboedel

Roetverwijdering

Nadat er brand uitbrak in de nieuwbouw en 
de daaronder gelegen afdeling Spoedeisende 
Hulp van een ziekenhuis waren Polygon 
medewerkers snel aanwezig om de schade  
te beperken. Dankzij jarenlange ervaring 
weten onze medewerkers precies wat er moet 
gebeuren, bijvoorbeeld het veiligstellen van 
aanwezige apparatuur en het afvoeren van 
bluswater om corrosie te voorkomen. Ook 
was het essentieel om de Spoedeisende Hulp, 
huisartsenpost en apotheek weer draaiend 
te krijgen. Daarom werd er meteen de 
eerste avond en nacht met 18 man keihard 
gewerkt om de roetschade te reinigen en de 
brandlucht te reduceren, zodat de afdelingen 
weer open konden voor medewerkers  
en patiënten.

De nieuwbouw van het ziekenhuis, waar de 
brand heeft gewoed, werd volledig gestript, 
gereinigd en weer opgebouwd. Daar het een 
ziekenhuis betreft hebben onze medewerkers 
minutieus gewerkt om alle brandsporen te 
verwijderen. Een extern lab heeft uiteindelijk 
per verdieping monsters afgenomen en 
deze gecontroleerd op sporen van roet. 
Teamleider Edwin Ketelaars geeft aan: “Alle 
sporen waren verdwenen, dus we hebben met z’n 
allen prima gewerkt. Iedereen was zeer positief 
en we hebben van diverse betrokken partijen 
complimenten mogen ontvangen.”

Case brandschade 
Positief resultaat na brand in ziekenhuis
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Grote  
calamiteiten

POLYGON 15

Ook op grootschalige calamiteiten is 
Polygon goed voorbereid, want wij weten 
dat bij schade snel ingegrepen moet 
worden. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar 
en beschikbaar en is er altijd apparatuur 
voorradig om schade snel te kunnen 
herstellen.

In Nederland staat de Europese 
noodvoorraad in opslag die bestaat uit 
ontvochtigers, ventilatoren, heaters en 
andere apparatuur. Deze voorraad is uniek 
en zeer uitgebreid waardoor wij altijd over 
voldoende apparatuur beschikken bij grote 
calamiteiten. De apparatuur kan binnen 
24 uur overal in Europa worden ingezet 
om schade bij grote calamiteiten te 
beperken. Zo worden gedupeerden 
snel en goed geholpen. 
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Tijdelijke 
klimaatoplossingen
Onze tijdelijke klimaatoplossingen bestaan 
uit het beheersen van de temperatuur en 
vochtigheidsgraad op allerlei locaties. We 
doen dit door te drogen, koelen, verwarmen 
en ventileren. Onze oplossingen zijn snel 
uitvoerbaar, kostenbesparend en geheel 
afgestemd op uw wensen en situatie. Of  
het nu gaat om:

•  Tijdelijke klimaatoplossingen in de:

    – Bouw

    – Maritieme industrie en offshore

    – Energie-, gas- en olieproductie

    –  Farmacie en voedingsmiddelen 
productie

    – Evenementenbranche

•  Het optimaliseren van het binnenklimaat 
bij oppervlaktebehandeling en coaten

•  Het conditioneren van ladingen, tanks,  
leidingen en installatiedelen

•  Het op afstand monitoren en controleren  
van de condities van het binnenklimaat

Polygon heeft de kennis, mensen en 
technologie in huis om maatoplossingen 
te leveren. Wij monitoren voortdurend 
of de geïnstalleerde apparatuur 
leidt tot de gewenste of vereiste 
klimaatomstandigheden. Zodra ons 
geavanceerde systeem afwijkingen, 
potentiële knelpunten of storingen 
signaleert komen onze specialisten  
direct in actie. 
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Drogen, koelen,  
verwarmen en ventileren
Onze tijdelijke klimaatoplossingen 
bestaan uit een combinatie van drogen,  
koelen, verwarmen en ventileren. Zo 
kunnen wij in iedere situatie de juiste 
klimaatomstandigheden creëren. 

Van oudsher is onze core business drogen. 
We staan bekend als dé droogspecialist 
van Nederland. Onze droogoplossingen, 
hightech droogapparatuur en continue 
controle op het droogproces door de 
Polygon specialisten leiden tot een snellere 
afronding van projecten. 

Polygon beschikt over moderne, 
energiezuinige koel- en verwarmingsapparatuur 
om de temperatuur in iedere denkbare 
omgeving tijdelijk naar het gewenste niveau 
te brengen en te houden. Hiermee worden 
operationele risico’s door te hoge of te 
lage temperaturen tijdens onder andere 
productieprocessen, evenementen en op 
bouwterreinen geminimaliseerd.

Ventilatie wordt gebruikt om luchtstromen 
dusdanig te reguleren dat er maximaal 
rendement wordt gehaald uit de 
klimaatapparatuur. Onze specialisten 
creëren zo een optimale balans tussen 
luchtvochtigheid en temperatuur.

POLYGON18

http://www.polygongroup.com/nl-NL


Drogen, koelen,  
verwarmen en ventileren
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Toepassingen van onze  
tijdelijke klimaatoplossingen
De tijdelijke klimaatoplossingen van Polygon zijn in elke situatie en omgeving toepasbaar.  
Een aantal voorbeelden:

Conditioneren bij onderhoud en transport

Tijdens reparatie- en bouwwerkzaamheden, onderhoud, transport of een ‘shut down’ is het 
van essentieel belang dat de relatieve luchtvochtigheid onder controle is om aantasting en 
corrosievorming van bijvoorbeeld petrochemische tanks, elektriciteitscentrales, schepen, 
grondstoffen en apparatuur te voorkomen.

Om de relatieve luchtvochtigheid, het dauwpunt en de temperatuur in een productiehal, 
schip, petrochemische tank, energiecentrale of andere omgeving te kunnen regulieren en 
bewaken beschikt Polygon over voldoende, in eigen beheer ontwikkelde apparatuur.

Conditioneren tijdens oppervlaktebehandeling en coaten

Corrosie vormt een constante bedreiging bij oppervlaktebehandeling en 
coatingwerkzaamheden. De juiste klimaatomstandigheden zijn nodig om goede kwaliteit 
te kunnen leveren. Om die reden worden veel coatingwerkzaamheden bij afwijkende 
weersomstandigheden uitgesteld of zelfs geannuleerd. Polygon kan, onder alle 
weersomstandigheden een geschikt binnenklimaat garanderen. 

Onze specialisten creëren een klimaat met een laag dauwpunt en tegelijkertijd een 
temperatuur die hoog genoeg is om het uitharden van de coating te versnellen. Hierdoor 
kunnen oppervlaktebehandelingen en coatingwerkzaamheden gedurende alle seizoenen 
worden uitgevoerd, beter worden gepland en sneller worden afgehandeld.

Oplossingen voor de bouw

De voortgang van bouwwerkzaamheden is onder andere sterk afhankelijk van 
weersinvloeden. Bij slecht weer moeten maatregelen genomen worden om vertraging te 
voorkomen. Daarnaast zorgen het hoge bouwtempo en vroegtijdig glasdicht maken van een 
pand ervoor dat de bouwconstructie het overtollige bouwvocht niet kwijt kan. 

Polygon levert op maat gemaakte totaaloplossingen, zoals bouwdrogen en bouwverwarmen, 
om uw bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Onze oplossingen zijn innovatief, 
energiezuinig en kostenbesparend.
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Door een constructiefout was er in een nieuw 
appartementencomplex in Delft wateroverlast 
ontstaan. Er was een grote hoeveelheid water 
onder de pui terecht gekomen. Hierdoor 
hoopte zich flink wat vocht op tussen de 
zwevende tegelvloer en de isolatielaag.  
Onze afdeling Tijdelijke klimaatoplossingen 
werd ingeschakeld om de waterschade te 
drogen. Het leek een ‘routineklus’, waarbij 
onze specialisten normaal gesproken gebruik 
maken slangen op de grond om droge lucht 
door te voeren. Echter bleken in het pand veel 
senioren te wonen, waardoor het belangrijk 
was om te zorgen dat zij zich veilig, zonder 
obstakels konden blijven voortbewegen. 

Onze specialisten bedachten een creatieve 
droogoplossing waar de bewoners geen 
overlast van ondervonden. Door smalle 
slangen kruislings langs de aanwezige pilaren 
te bevestigen en daarmee dus de hoogte in te 
gaan, bleef de vloer van de entree veelal vrij.

Daarnaast werd tijdens dit project gebruik 
gemaakt van E-meten. Met behulp van deze 
geavanceerde meetapparatuur konden  
we op afstand de voortgang van het 
droogproces in de gaten houden. Dit levert 
een kostenbesparing op, doordat onze 
specialisten niet steeds naar het project 
hoeven om de meetapparatuur uit te lezen. 
Binnen 4 weken konden we het project 
zonder overlast en tot tevredenheid van  
de opdrachtgever afronden. 

Case tijdelijke klimaatoplossingen 
Meedenkende specialist zorgt voor oplossing  
zonder overlast 

Toepassingen van onze  
tijdelijke klimaatoplossingen
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Lekkages  
opsporen
Polygon gebruikt diverse technieken om op 
een non-destructieve manier (zonder hak- en 
breekwerk) de oorzaak van een lekkage te vinden.  
Door onze jarenlange kennis en ervaring op 
het gebied van lekdetectie kunnen wij u helpen 
lekkages snel te detecteren. Of u nu te maken 
heeft met een lekkende waterleiding of een 
daklekkage, onze specialisten sporen de  
lekkage op. 

Polygon heeft specialisten in dienst die een 
volledig onderzoek uitvoeren om de lekkage 
nauwkeurig te lokaliseren. Door de nieuwste 
apparatuur en technieken kunnen wij snel en 
kostenbesparend werk voor u verrichten.  
Door de jaren heen heeft Polygon een 
slagingspercentage van 95% behaald bij het 
eerste onderzoek.
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POLYGON24

In veel woningen zijn leidingen en afvoeren 
tegenwoordig netjes weggewerkt, bijvoorbeeld  
in een koof. Wanneer er een lekkage ontstaat  
is de oorzaak dan lastig te vinden zonder  
de nette afwerking van een woning open te 
breken. Polygon gebruikt diverse technieken  
om de lekkage op een non-destructieve manier 
op te sporen.  Onze specialisten gebruiken  
onder andere:

•  Akoestiek: Met een akoestische meting, ofwel 
geluidsmeting, luisteren we naar mogelijke 
afwijkende geluiden in leidingen. Deze 
methode wordt toegepast op hoofdleidingen, 
waterleidingen en verwarmingsbuizen. 

•  Endoscopie: Met de endoscoop (zeer kleine 
camera) kunnen we op plaatsen komen 
die normaal gesproken zonder hak- en 
breekwerk niet toegankelijk zijn. We gebruiken 
deze methode voor het opsporen van 
vochtproblemen in koven, spouwmuren, 
ondervloeren en onder douchebakken.

•  Thermografie: Met behulp van een infrarood 
camera zien we een waterlekkage in leidingen 
en bijvoorbeeld verwarmingsbuizen snel. 

•  Traceergas: Soms is een lekkage in de 
waterleiding heel klein. Dan laten we een veilig 
gas in de leiding stromen en detecteren we 
de locatie waar het gas uit de leiding komt. Zo 
kunnen we een lekkage vinden die op andere 
manieren niet op te sporen is.

Lekkages in leidingen  
en afvoeren
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Bouwkundige lekkages

Naast het opsporen van lekkages in 
leidingen en afvoeren spoort Polygon  
ook regelmatig bouwkundige lekkages  
op. Denk hierbij aan lekkages in (platte)  
daken en kelders.

Lekkages in platte daken kunnen 
opgespoord worden door het gebruik van 
een thermografische camera. De specialist 
scant het dak en lokaliseert daarmee 
gebieden waar vocht is ingesloten en waar 
de isolatie is beschadigd. Door toepassing 
van deze techniek worden zowel lekkages 
opgespoord als gebieden uitgelicht die 
nader onderzoek vereisen.

Ook in kelders komen regelmatig lekkages 
voor. Deze kelderlekkages kunnen 
verschillende oorzaken hebben. Naast 
bouwkundige lekkages komen er veel 
vochtproblemen voor in kelders door de 
afwezigheid van goede ventilatie. Daarnaast 
lopen veel leidingen en afvoeren door de 
kelder waarin lekkage kan ontstaan.
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Blower door test
Kieren en bouwkundige aansluitingen in 
woningen die ongecontroleerd buitenlucht 
binnenlaten zorgen voor verspilling van 
energie en dus geld. Koude lucht moet 
immers worden opgewarmd en bovendien 
geeft tocht een onbehaaglijk gevoel. De 
verliezen kunnen oplopen tot meer dan 
15%. Met een Blower door test meten we 
de luchtdichtheid van gebouwen, zodat u 
deze, waar nodig, kan verbeteren.

Voor het uitvoeren van een Blower door 
test wordt een scherm met daarin een 
ventilator in een toegangsdeur geplaatst. 
De ruimte wordt vervolgens in onder- en 
overdruk geplaatst. Met behulp van een 
speciaal ontwikkeld programma wordt 
een rapport gemaakt over de mate van 
luchtdichtheid van het pand. Wanneer er 
sprake is van een (te) lage luchtdichtheid 
kan Polygon met behulp van thermografie 
onderzoeken waar de luchtlekkages zich 
exact bevinden.

POLYGON26

http://www.polygongroup.com/nl-NL


Blower door test

Dat lekkages nooit onderschat mogen worden 
bleek uit een lekkage onderzoek in Geldrop. 
Gezien de grote hoeveelheid zichtbare 
waterschade werd een grote lekkage verwacht. 
Maar na onderzoek bleek de lekkage minimaal  
te zijn. 

Om de exacte oorzaak van zowel grote als kleine 
lekkages te achterhalen voeren de specialisten 
van Polygon een uitgebreid onderzoek uit, waarbij 
altijd meerdere onderzoeksmethoden worden 
ingezet. Hierdoor konden bepaalde oorzaken 
uitgesloten worden. Op basis daarvan en naar 
aanleiding van een minimaal drukverlies in de 
warmwaterleiding kon onze specialist de lekkage 
traceren. Met behulp van infrarood kon hij de 
locatie van de lekkage precies aanwijzen.

Zowel het bedrijf dat de lekkage na de lekdetectie 
door Polygon heeft gerepareerd als de bewoner 
waren zeer onder de indruk dat onze specialist 
de lekkage heeft kunnen opsporen. Nadat de 
ingeschakelde loodgieter de kletsnatte muur  
op de aangegeven plek openbrak om de leiding 
te repareren werd de lekkage pas zichtbaar  
toen er extra druk op de leiding werd gezet.  
De lekkage bleek toen precies op de aangewezen 
plek te zitten en kon met minimaal hak- en 
breekwerk opgelost worden. De bewoner gaf  
aan heel blij te zijn met het geleverde vakwerk.

Case lekdetectie 
Kleine lekkages kunnen grote schade veroorzaken
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Technische 
reconditionering
Na het ontstaan van schade gaan veel mensen 
ervan uit dat hun elektronische apparatuur, zoals 
een televisie, magnetron, laptop of een machine 
in een bedrijfshal verloren is. Polygon kan deze 
apparatuur echter in veel gevallen herstellen. 
Zowel huishoudelijke apparatuur als machines 
en installaties van bedrijven worden door onze 
specialisten vakkundig gereinigd en hersteld.

Onze afdeling technische reconditionering 
behaalt een herstelpercentage van meer dan 
50%. Voor licht en middelzwaar beschadigde 
apparatuur is dat zelfs 96%. De kosten voor 
herstel variëren van 5% tot 30% van de 
aanschafkosten voor nieuwe apparatuur.

Technische reconditionering is breed inzetbaar. 
Niet alleen na schade, maar ook ingeval van 
bijvoorbeeld productie- en stofvervuiling reinigen 
en herstellen wij de apparatuur vakkundig. 
Onze oplossingen zijn in te zetten voor onder 
andere huishoudelijke apparatuur, machines en 
apparatuur in fabrieken, machinekamers van 
schepen en bij productievervuiling. Wij bieden 
significante tijd- en kostenbesparingen voor zowel 
verzekeraars en gedupeerden als organisaties in 
de industrie, techniek en scheepvaart.
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Technische 
reconditionering

POLYGON 29

Een brand veroorzaakte grote rook- en 
roetschade op een booreiland. Onder andere 
aan de elektronica, kabels en  diverse machines, 
welke zich bevonden  in diverse ruimtes zoals 
de lasruimte, magazijnen, machinekamer en 
leefruimtes. Het risico op corrosie aan blank-
metalen onderdelen was ook nog eens zeer hoog 
door het vrijkomen van waterstof chloride.

Polygon zette twee teams in van 20 specialisten 
die 24/7 aan het werk gingen om de schade 
op het boorplatform te herstellen. Daarnaast 
werden de beschadigde gereedschappen en 
apparatuur overgebracht naar de Polygon 
vestiging in Alphen aan den Rijn. Deze werden 
gereinigd in een zogenaamde ‘badlijn’, een 
reinigingsproces bestaande uit 5 stappen om de 
corrosie te verwijderen. In de eerste stap wordt 
de apparatuur voorgereinigd, vervolgens wordt 
het ontroest in een zuurbad. Het derde bad 
neutraliseert het zuur, waarna de apparatuur in 
het vierde bad wordt gespoeld. Het laatste bad 
bevat conserveringsolie. 

Met dit 5-stappen proces behaalde Polygon een 
100% succes ratio; alle gecorrodeerde materialen 
werden hersteld. Daarmee was het booreiland 
binnen vier weken weer operationeel, een 
kostenefficiënte en tijdbesparende oplossing.

Case technische reconditionering 
Polygon herstelt brandschade op booreiland in 4 weken
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Documenten 
herstellen
Jaarlijks herstellen wij miljoenen 
documenten na beschadiging door 
water. De typen documenten variëren 
van historische voorwerpen en foto’s 
tot belastings-, medische- en juridische 
documentatie.

De kwaliteit van papier verslechtert snel 
na aantasting door water. Het is dus 
noodzakelijk om snel in te grijpen om 
verdere schade te voorkomen en de 
conditie van de documenten te stabiliseren. 
Het invriezen van documenten binnen 
48 uur na het incident kan leiden tot een 
aanzienlijke besparing op de hersteltijd 
en -kosten. Het voorkomt de noodzaak 
om schimmel te verwijderen, pagina’s te 
scheiden en andere dure corrigerende 
procedures uit te voeren.

De specialisten van Polygon zijn volledig 
op de hoogte van de meest geavanceerde 
technieken zoals vriesdrogen, 
straalvriezen, desinfectie, desodorisatie 
en roetverwijdering. Door het toepassen 
van de juiste technieken kunnen onze 
specialisten voor alle soorten beschadigde 
documenten het beste resultaat leveren. 
Het herstelproces kan zowel op locatie 
plaatsvinden als in een streng beveiligde 
faciliteit als het gaat om zeer waardevolle 
voorwerpen.
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Polygon Nederland 
J. Keplerweg 4  
2408 AC Alphen aan den Rijn

Tel: 088 – 500 35 00 
nederland@polygongroup.com 
www.polygongroup.com/nl 
Alarmnummer: 0800 – 68 68 377
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0800 - 68 68 377 
Polygon beperkt en beheerst de gevolgen 
van water, brand en klimaat. 
www.polygongroup.com/nl

Vestigingen

Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

 Polygon Nederland

 Polygon Nederland

 @PolygonNld

 Polygon Nederland

mailto:nederland%40polygongroup.com?subject=
http://www.polygongroup.com/nl-NL
http://www.polygongroup.com/nl-NL
https://www.facebook.com/PolygonNederland
https://www.linkedin.com/company/polygon-nederland
https://twitter.com/PolygonNld
https://www.youtube.com/channel/UCQVspEfnwvCd-uDGNjWCCCw

