
0800 - 68 68 377  
Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. 
www.polygongroup.com/nl

Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

Documenten: 
Drogen en herstellen

Brand of wateroverlast leiden regelmatig tot beschadigde documenten. 
De kwaliteit van beschadigd papier verslechtert snel. Het is dus noodzakelijk 
om snel in te grijpen om verdere schade te voorkomen en de conditie van 
de documenten te stabiliseren. De specialisten van Polygon zijn volledig 
op de hoogte van de meest geavanceerde technieken op het gebied van 
documentherstel. Zo leveren wij voor alle soorten documenten het beste 
herstelresultaat.

Heeft u brand- of waterschade en zijn er documenten beschadigd? 
Dan wilt u dit zo snel mogelijk opgelost hebben. Het drogen en herstellen 
van documenten en informatiedragers is een specialisme. Een trage of 
verkeerde behandeling kan documenten en informatiedragers 
onherstelbaar beschadigen of vernietigen. 

Is het niet gemakkelijker om nieuw materiaal te kopen? Dit is niet altijd 
mogelijk. Juridische documenten zijn bijvoorbeeld niet geldig zonder 
handtekening. Oude documenten, foto’s en boeken zijn simpelweg 
onvervangbaar, deze kunnen voor altijd verloren gaan als ze niet hersteld 
worden na schade. Daarnaast kan veel water- en rookschade tot hoog 
niveau hersteld worden voor een goede prijs ten opzichte van vervanging.

Snel handelen van groot belang
Om documenten goed te herstellen is een snelle reactie van groot belang. 
De kwaliteit van nat papier verslechterd snel door schimmelvorming, 
uitlopende inkt en aan elkaar plakkende pagina’s.

Onze specialisten zijn 24/7 bereikbaar en beschikbaar om snel actie te 
ondernemen. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het herstel van boeken, 
documenten, bestanden, medische gegevens en juridische gegevens 
kunnen wij een schadestop creëren en vervolgens samen met de klant  de 
beschadigde documenten onderzoeken en de beste aanpak bepalen. 
Dit geldt ook voor elektronische documenten. 

Onze oplossing: 
vriesdrogen
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 deze 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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Contact
Heeft u vragen, bent u op zoek naar extra informatie, 
of wilt u Polygon inschakelen? Neem dan contact op 
met onze specialisten! 
Bel 088 - 500 35 00 of mail  
nederland@polygongroup.com
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Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. 
www.polygongroup.com/nl

Papier
In de meeste gevallen beveelt Polygon een 
vriesdroogproces aan. Dit is veruit de meest 
efficiënte en effectieve methode voor het drogen 
van nat geworden documenten. Polygon is dan 
ook de trotse eigenaar van enkele van ‘s werelds 
grootste mobiele vriesdroogkamers. Door gebruik 
te maken van versnelde vacuümvriesdroogsystemen 
kunnen de specialisten van Polygon de door water 
aangetaste materialen snel en effectief herstellen. 
De verwerkingstijd is hierdoor 20% tot 30% korter in 
vergelijking met gelijksoortige systemen. 

Tijdens dit proces worden de materialen in een 
luchtdichte kamer geplaatst waar een hoge 
vacuümdruk wordt gecreëerd. Het bevroren vocht 
wordt direct omgezet in gas zonder eerst weer 
vloeibaar te worden. Deze methode werkt vooral goed 
in gevallen waarin documenten kunnen scheeftrekken 
of vervormen. Na het drogen zien de materialen er 
gladder uit dan doorgaans het geval is na een langzame 
en minder efficiënte vriesdroogmethode.

Elektronische media
Voor het herstel van opgeslagen informatie op 
elektronische media, zoals harde schijven, werkt 
Polygon samen met een aantal specialisten. Zelfs als 
de schijven aan zeer hoge temperaturen blootgesteld 
zijn, is er nog kans dat de informatie die zij bevatten 
met succes kan worden hersteld, gescand en elders 
opgeslagen.

Overige werkzaamheden
Als onderdeel van Polygon’s algemene 
herstelwerkzaamheden wordt ieder document 
gereinigd en eventueel tegen schimmel behandeld. Na 
droging, herstel en reiniging wordt het gearchiveerd, 
van een etiket voorzien en teruggebracht naar de klant.

Om gevolgschade aan onaangetaste documenten 
en media te voorkomen kan Polygon de 
getroffen ruimte(s) klimatiseren. Hierbij wordt de 
luchtvochtigheid verlaagd en gestabiliseerd, zodat 
vocht in de lucht geen bedreiging meer vormt voor 
aanwezige documenten en media. 

Het resultaat 
Schakelt u Polygon in? Dan kunt u rekenen op snelle, 
professionele aanpak van de herstelwerkzaamheden. 
Vervormde pagina’s worden herstelt, documenten 
worden gedroogd, gereinigd en behandeld tegen 
schimmel. Elektronische media worden herstelt en 
data wordt elders opgeslagen. Onze aanpak levert 
een aantal voordelen op:

•  Alle typen documenten en media te herstellen, van 
historische voorwerpen en foto’s tot belastings-, 
medische- en juridische documentatie

•  Gebruik van de nieuwste technologieën, zoals 
vacuümvriesdroogsystemen 

•  Uitvoering van herstelprojecten van iedere 
omvang mogelijk

•  Droogfaciliteiten op locatie mogelijk

•  Vertrouwelijke omgang met documenten

•  Besparing van tijd en geld

•  Snelle 24/7 service


