
Oppervlaktebehandeling
Zowel nieuwe als in gebruik zijnde petrochemische opslagtanks moeten 
regelmatig worden geschilderd en gecoat. Voor het uitvoeren van deze 
oppervlaktebehandelingen zijn specifieke klimaatomstandigheden vereist. 
Corrosie vormt een constante bedreiging bij dergelijke projecten. Tijdens het 
zandstralen en het opnieuw schilderen is het staal blank. De relatieve luchtvochtigheid 
(RV) moet dan lager zijn dan 40% anders ontstaat er corrosie. Het gevolg van corrosie 
is dat de verf niet goed op het staal kan worden aangebracht en ongewenste en 
misschien zelfs gevaarlijke, verontreinigende stoffen in de tank terecht kunnen komen. 

Door het vocht in de lucht en koele buitentemperatuur kan aan de binnenkant van 
de tanks gemakkelijk condensatie ontstaan. Condensatie zou kunnen leiden tot 
vertragingen en het is daarom van essentieel belang dat de tanks aan de binnenzijde 
droog zijn. Niet alleen verlaging van het dauwpunt is hierbij essentieel; ook de 
instandhouding van een temperatuur die hoog genoeg is om het uitharden van de 
coating te versnellen is van vitaal belang.

Om die redenen worden de projecten 
vaak strak gepland, enkel in de 
zomermaanden. Vaak worden projecten 
vanwege de weersomstandigheden 
ook nog eens uitgesteld of zelfs 
geannuleerd. Echter bieden de 
klimaatdiensten van Polygon de 
oplossing om de werkzaamheden op elk 
gewenst moment van het jaar en in alle 
soorten weersomstandigheden zonder 
beperkingen in te plannen. Zo kan er 
ook rekening worden gehouden met 
productieschema’s en planningen. 

Onze oplossing voor efficiënte 
oppervlaktebehandeling
De ervaren en opgeleide specialisten 
van Polygon adviseren u over de 
beste oplossing voor uw project. 
Polygon levert een totaalpakket 
aan apparatuur voor de uitvoering 
van het gehele proces. Dit pakket 
omvat de ontvochtigers van Polygon 
voor de volledige beheersing van de 
luchtvochtigheid. Afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden worden 
ook koelers of heaters ingezet. Alle 
apparatuur wordt aan de verschillende 
klimaatomstandigheden aangepast.  

Met behulp van in eigen beheer 
ontwikkelde geavanceerde 
calculatieprogramma’s worden de 
klimaatomstandigheden nauwkeurig  
gemeten en aangepast naar de juiste 
luchtvochtigheid en temperatuur. 
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We blijven de omstandigheden meten en waar nodig 
opvolgen, zodat de juiste oppervlakteomstandigheden 
gedurende het gehele onderhoudsproces in stand worden 
gehouden. Door inzet van de speciaal op het project 
afgestemde apparatuur worden op zeer efficiënte wijze 
optimale resultaten bereikt. Polygon beschikt over diverse 
technologieën voor een consistente beheersing van de 
relatieve luchtvochtigheid en temperatuur inclusief de 
instandhouding van de interne luchtomstandigheden binnen 
zeer strikte parameters. 

De oplossing van Polygon omvat tevens 
luchtfilterapparatuur die het aantal vaste deeltjes in de 
lucht tot een absoluut minimum terugbrengt. Hierbij 
blijft de negatieve luchtdruk behouden en wordt de door 
het gebruik van straalslangen gecreëerde positieve druk 
gecompenseerd.

Resultaat
De specialisten van Polygon helpen coatingbedrijven 
in de planning, uitvoering en kostenefficiëntie van 
hun werkzaamheden. Er kan een continu werkschema 
gehanteerd worden en de doorlooptijd per project wordt 
verkort, hierdoor worden deadlines van projecten gehaald 
en kosten verlaagd.
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Naar aanleiding van een project vertelt onze klant:  
“Zonder de inzet van Polygon’s ontvochtigers om het klimaat 
in de tanks te kunnen beheersen, hadden we de deadline van 
ons project nooit kunnen behalen. Doordat we uiteindelijk de 
deadline toch hebben gehaald is niet alleen de relatie met onze 
klant verbeterd, een en ander heeft ook bijgedragen aan de 
opbouw van de reputatie van ons bedrijf.”
Voordelen
Polygon kan projectkosten op verschillende manieren 
terugdringen: 

•  Continue werkzaamheden 
Polygon maakt het mogelijk om de werkzaamheden in een 
constant beheerste omgeving uit te voeren waardoor alle 
voorbereidingen aan het oppervlak, voorafgaand aan het 
reinigen en coaten, kunnen worden voltooid.

•  Lagere brandstofkosten  
Inzet van de zeer effectieve Polygon’ ontvochtigers leidt 
tot lagere brandstofkosten in vergelijking met de inzet van 
alleen maar heaters.

•  Uitstekende uitharding  
De ontstane warmte tijdens het ontvochtigingsproces 
wordt in de tank gebruikt voor een betere uitharding 
van de coating. Apart uitstoken is hierbij dus overbodig. 
Het gehele uithardingproces wordt ook verkort door de 
ontstane warmte gedurende de gehele projectperiode.

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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