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OPPERVLAKTE- 
BEHANDELING  

EN COATEN

Lekdetectie  
en preventie

Tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

Bruggen

Door de inzet van ontvochtigers en heaters van 
hoge kwaliteit en ervaren specialisten kan polygon 
het juiste klimaat verzekeren voor het aanbrengen 
van een nieuwe coating op bruggen.
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Overzicht

Bruggen worden veelal blootgesteld aan een hoge relatieve 
luchtvochtigheid en grote temperatuurverschillen. Om de kwaliteit 
van de constructie zo optimaal mogelijk te kunnen houden zijn 
regelmatige en zware onderhoudsprogramma’s vereist.

De omstandigheden dwingen onderhoudsbedrijven doorgaans 
om uitsluitend in de zomermaanden te werken. Door de relatief 
korte periode heeft men te maken met problemen als hoge 
temperaturen en luchtvochtigheidsgraad. Deze omstandigheden 
zijn van invloed op het effectief aanbrengen van coatings ter 
voorkoming van corrosie door de inwerking van o.a. zout water. 
Door de kennis van Polygon op het gebied van beheersing  
van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur kunnen 
dergelijke onderhoudswerkzaamheden het hele jaar door 
worden uitgevoerd, zodat een onredelijke tijdsdruk en  
hiermee samenhangende extra kosten worden verminderd.

Vroeger werden stalen constructies in de  
open lucht geschilderd. Deze werkwijze  
bleek nogal inefficiënt aangezien de 
specificaties van schilderwerk veelal een 
maximale relatieve luchtvochtigheid toestaat 
van <40% – dit was vaak tijdens de vochtige 
zomermaanden niet haalbaar.

Het schilderen zonder het treffen van 
maatregelen voor (tijdelijke) klimaatbeheersing 
van de werkomgeving resulteert in een 
voortijdige teruggang in de kwaliteit van de 
coating en vereist dus meer onderhoud.



Bruggen

presTaTies

Voor de (tijdelijke) klimaatbeheersing  
van de werkomgeving wordt een 
afsluitende constructie gebouwd om 
het te behandelen oppervlak. Deze 
constructie bestaat uit een frame 
van steigers met bekleding van vinyl 
waarin Polygon de gespecificeerde 
luchtcondities creëert en garandeert.

In een situatie met een hoge relatieve 
luchtvochtigheid en lage temperaturen 
biedt Polygon de oplossing die niet 
alleen aan de specificaties van de 
coating voldoet, maar ook condensatie 
op het stalen frame in het werkgebied 
voorkomt. Het uitsluiten van condensatie 
voordat de coating wordt aangebracht 
voorkomt corrosievorming en zorgt voor 
een optimale hechting tussen de coating 
en het metaal.

resulTaaT

Een optimaal beheerst klimaat biedt 
maximale controle van het gehele 
coatingtraject. Dit verzekert een betere 
kwaliteit en langere levensduur van de 
coating wat uiteindelijk resulteert in 
lagere onderhoudskosten.

OPPERVLAKTEBEHANDELING  
EN COATEN

Beschadigde coating stelt het oppervlak bloot aan corrosie.
Het aanbrengen van nieuwe coating biedt vele jaren bescherming aan kwetsbare klinkverbindingen.
De brug wordt na de afwerking grondig geïnspecteerd.

VOOrDelen

Aanzienlijke kostenverlagingen – Door 

de klimatologische omstandigheden 

in het werkgebied te optimaliseren 

kunnen onderhoudswerkzaamheden 

continu worden uitgevoerd. Hiermee 

wordt kostbare werkvertraging 

voorkomen.

Gegarandeerde kwaliteit van de coating 

– Beheersing van vocht en temperatuur 

betekent dat het stralen en coaten 

zonder corrosie kan plaatsvinden.  

Dit verzekert een optimale hechting, 

uitharding en levensduur van de coating.

(1)  een nieuwe brug wordt in de werkplaats gecoat. een afgesloten werkgebied beschermt 
de nieuwe coating en een ontvochtiger reguleert het klimaat. 

(2) een brug gereed voor transport.

(3) Close-up. De ontvochtiger is zichtbaar op de achtergrond.

1 2 3

TH
C

28
/1

1/
10

www.polygongroup.com


