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Tijdelijke klimaatoplossingen:
Muren en massieve vloeren drogen

Overmatig vocht in muren en vloeren
Beton en baksteen zijn de meest voorkomende 
materialen die in de bouw worden toegepast. 
Dankzij hun stevigheid en hun eigenschap om de 
natuurkrachten te kunnen weerstaan, worden ze 
overal en in ieder klimaat gebruikt. Toch kunnen ook 
zij hun structuur verliezen en in verval raken als ze 
langdurig en overmatig aan vocht worden blootgesteld. 
Het bros worden van oude baksteen en corrosie 
van de bewapening in beton zijn veel voorkomende 
problemen. Kleine hoeveelheden water die langdurig in 
steen/beton sijpelen, kunnen eveneens geurproblemen 
veroorzaken. 

Ook in de afwerking van vloeren en muren wordt het 
effect van overmatig vocht zichtbaar. Bij toepassing 
van bijvoorbeeld parket, kunststof vloerbedekking, 
behang of metalen plaatwerk kunnen vochtproblemen 
zichtbaar worden in de vorm van onder andere 
schimmel, afbladderende verf, corrosie en onthechting 
van lijm. 

Het creëren van een droog klimaat tijdens de aan- en 
verbouw van een gebouw, maar ook na het ontstaan 
van waterschade is daarom zeer belangrijk voor 
aannemers, eigenaren en gebruikers van een pand. 

Onze oplossing
Polygon heeft jarenlange, wereldwijde ervaring in het 
ontvochtigen van beton en andere bouwmaterialen. 
Door de combinatie van energiezuinige en krachtige 
ontvochtigers, ondersteund door luchtverplaatsers en  
verwarmers, kan Polygon de optimale omstandigheden 
creëren die een efficiënt droogproces bevorderen.

Wij hebben een unieke werkwijze ontwikkeld 
om snel en effectief te drogen. Zelfs de meest 
gecompliceerde bouwwerken kunnen worden 
behandeld. Het basisprincipe is om het vochtgehalte in 
de omgevingslucht te verlagen waardoor de dampdruk 
eveneens verlaagd wordt. Door deze lage dampdruk 
zal het vochtige materiaal drogen. Het creëren van 
extra warmte is soms gewenst ter compensatie van 
de energie die nodig is om het water in het materiaal 
om te zetten in damp. Polygon heeft hiervoor eigen 
technieken ontwikkeld die ervoor zorgen dat deze 
warmte naar de juiste plekken wordt getransporteerd. 

Door instandhouding van een laag en stabiel 
vochtgehalte kan Polygon een constant droogproces 
garanderen. Dit proces wordt bewaakt en 
gecontroleerd totdat uit metingen blijkt dat de 
constructie volledig droog is.

Bijna alle moderne gebouwen hebben dragende muren van beton of baksteen. De vloeren zijn meestal van beton 
met een afwerklaag van zand-cement of anhydriet. Deze dichte, harde materialen zijn sterk, maar moeten wel droog 
zijn om hun sterkte te verkrijgen en te behouden. Zowel in bestaande panden, als tijdens de bouw van een pand kan 
blootstelling aan overmatig vocht tot schade leiden aan de muren, vloeren en afwerking.



Drogen in de bouw
Polygon kan vanaf de start van een bouwproject 
adviseren op welke wijze een droge en goed 
geventileerde omgeving kan worden gecreëerd. Onze 
specialisten hebben kennis van en ervaring met diverse 
soorten bouwmaterialen en weten wat er nodig is 
om het materiaal efficiënt te drogen, zodat de bouw 
volgens planning verloopt. 

Drogen na waterschade
De ervaren Polygon specialisten zijn getraind in het 
zoeken naar de oorzaken van waterdoordringing, het 
meten van de omvang van de aangetaste gebieden en 
vervolgens het selecteren en toepassen van geschikte 
droogapparatuur. 

Het overtollig vrij water en vocht wordt uit de lucht 
verwijderd. Dit gebeurt met behulp van ontvochtigers 
en, indien noodzakelijk, ventilatoren. De specialisten 
van Polygon berekenen het aantal onvochtigers en 
ventilatoren voor een optimaal droogproces. Het 
is belangrijk om voor aanvang van het droogproces 
alle dampafsluitende oppervlakken zoals kunststof 
vloerbedekking, kunstofverf en –folie  te verwijderen. 
Deze materialen vertragen de afvoer van vocht 
aanzienlijk.
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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

Resultaat
De werkwijze van Polygon leidt tot een droge 
constructie na bouwwerkzaamheden en na 
waterschade. Door te zorgen voor een laag 
vochtgehalte kunnen medewerkers op een bouw in 
een comfortabeler klimaat werken en bewoners sneller 
terugkeren naar hun woningen. Onze oplossing voor 
het drogen van muren en massieve vloeren levert een 
aantal voordelen op:

•  Verminderen en voorkomen van mogelijke 
schimmelvorming, stank, corrosie en 
afbladderende verf

•  Het bouwbedrijf kan zich richten op het op 
tijd voltooien van de bouwwerkzaamheden 
zonder zich zorgen te hoeven maken over de 
weersomstandigheden

•  Aannemers kunnen een nauwkeuriger 
werkplanning maken

•  Gebruikers kunnen na waterschade terugkeren 
in een droog gebouw dat tot hetzelfde of 
kwalitatief hoger niveau is hersteld.


