
In een woning was al enige tijd vochtschade 
en schimmel zichtbaar op de wanden van het 
trappenhuis. De installateur die destijds een 
leiding heeft vernieuwd en de trap heeft 
afgewerkt, gaf aan niet verantwoordelijk te zijn 
voor de lekkage en gaf vervolgens geen 
gehoor. Tot grote ergernis van de bewoners.

Polygon werd door de zichtadviseurs 
ingeschakeld om het lek op te sporen 
en direct te repareren. Eenmaal ter plekke 
heeft de lekdetectiespecialist diverse 
opsporingstechnieken verricht. Na een 
drukmeting kon worden vastgesteld dat 
er sprake was van drukverlies in de koud-
waterleiding. Met het inspecteren van 
de leiding kon de oorzaak van de lekkage 
worden vastgesteld: een spijker was door 
de kunststofwaterleiding geslagen. Dit was 
hoogstwaarschijnlijk gebeurd toen 
de installateur de nieuwe waterleiding-
voorziening voor de badkamer aanbracht. 

Onze technicus heeft diezelfde dag nog 
de leiding gerepareerd. Hiervoor werd een 
gedeelte van de slaapkamervloer 
opengemaakt en na de reparatie weer 
dichtgemaakt. Nadat de wanden in het 
trappenhuis (meetbaar) droog waren, 
konden deze worden hersteld.

Polygon Find & Fix biedt voordelen voor zowel 
de klant als de verzekeraar. Onze aanpak 
is tijdbesparend, aangezien de klant niet 
op verschillende dagen thuis hoeft te zijn 
voor de herstelwerkzaamheden. Omdat 
de herstelwerkzaamheden op dezelfde 
dag kunnen plaatsvinden, worden kosten 
bespaard en kan het schadedossier 
eerder worden afgesloten. 

Polygon Lekdetectie 
gebruikt niet-destructieve 
methoden om verborgen 
lekkages op te sporen. 
In tegenstelling tot het 
traditionele hak- 
en breekwerk, past Polygon 
geavanceerde technieken 
toe in combinatie met 
kennis en ervaring 
om verborgen lekkages snel 
en nauwkeurig te detecteren. 
Dit bespaart enorm veel tijd 
en geld. Als het lek eenmaal 
gevonden is, moet het 
hersteld worden.

Polygon Lekdetectie biedt de mogelijkheid 
om het gevonden lek direct te repareren. 
Hierdoor wordt de lekkage gestopt zodat 
de gevolgschade niet kan verergeren 
en de installaties weer bruikbaar zijn. 
Dit ter voorbereiding van het 
definitieve herstel.

Polygon Find & Fix: 
opsporen lekkage en 
direct herstel
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Aanzicht schadebeeld

Aanzicht oorzaak lekkage

Aanzicht lekkende leiding. 
De leiding komt in de slaapkamer naar 
boven en loopt door de vloer naar 
de badkamer

Om de leiding te repareren is hier 
de vloer opengemaakt en na reparatie 
van de waterleiding weer dichtgemaakt

Aanzicht nieuwe 
koud-waterleiding


