
  

 

Dé specialist in  

Technische Reconditionering  
 
Naast het herstel van vloeren, muren en meubels herstelt Polygon ook elektronische apparaten na brand- en waterschade. 
Zowel huishoudelijke apparatuur als machines en installaties van bedrijven worden door de specialisten van de afdeling 
Technische Reconditionering vakkundig gereinigd en hersteld. De werkzaamheden worden zowel op één van de speciaal 
ingerichte vestigingen uitgevoerd als op locatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een aantal specialisten van Polygon meevaren 
op een schip. Zo kunnen herstel- en reinigingswerkzaamheden aan de machinekamer worden uitgevoerd terwijl het schip 
onderweg is. Hierdoor is er geen sprake van onnodige inkomstenderving door langdurig verblijf in de haven.  
 

Maar indien nodig neemt Polygon ook de te reconditioneren 
onderdelen mee naar een vestiging. Een voorbeeld hiervan is het 
transporteren en herstellen van beschadigde onderdelen van een 
booreiland waar brand heeft gewoed. Polygon werd ingeschakeld om 
de schade zo snel mogelijk te herstellen. 

Probleemstelling 
De brand veroorzaakte grote rook- en roetschade in belangrijke 
ruimtes en aan apparatuur van het 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.  

De oplossing van Polygon 
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 gereconditioneerd. Daarmee was 
het booreiland binnen vier weken weer operationeel, een 
kostenefficiënte en tijdbesparende oplossing. 

Breed inzetbaar 
De oplossingen van Polygon voor het reinigen en herstellen van 
elektronische en mechanische apparatuur zijn breed inzetbaar. Niet 
alleen na schade, maar ook ingeval van productievervuiling, reinigen en 
herstellen wij de apparatuur vakkundig. In combinatie met significante 
tijd- en kostenbesparingen bieden de oplossingen voordelen voor 
zowel verzekeraars en gedupeerden als organisaties in de industrie, 
techniek, scheepvaart en offshore. 


