
De voortgang van bouwwerkzaamheden is onder andere sterk afhankelijk 
van weersinvloeden. Bij koud en vochtig weer moeten maatregelen getroffen 
worden om vertraging te voorkomen. Polygon levert op maat gemaakte 
totaaloplossingen om uw bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
Onze oplossingen zijn innovatief, energiezuinig en kostenbesparend.
Bouwdrogen
Tijdens de bouw komt er veel vocht in een pand terecht. Als het pand 
vervolgens wind- en water dicht wordt gemaakt zit het vocht ingesloten. 
Zeker met de huidige bouwtechnieken op het gebied van isolatie en 
energiebesparing zijn nieuwbouwpanden extreem lucht- en vochtdicht. 
Bouwdrogen door Polygon helpt bouwbedrijven dit vocht snel en efficiënt 
te verwijderen, zodat panden goed afgewerkt kunnen worden en tijdig 
worden opgeleverd.

De specialisten van Polygon kennen de eigenschappen van de vele 
bouwmaterialen en weten wat de invloed van het droogproces op de materialen 
is. Zij kunnen nauwkeurig de hoeveelheid vocht in materialen en gebouwen 
meten en een actieplan opstellen om de droogtijden zo efficiënt mogelijk in 
te zetten zodat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Onze moderne technologieën kennen veel toepassingen voor bouwdrogen 
zoals het drogen van betonvloeren, alle soorten cement- en gipsgebonden 
afwerkvloeren, pleister- en verfwerk en houten vloeren. Maar ook vocht in 
isolatiepakketten (vloer/plafond) kunnen wij met geavanceerde technieken 
verwijderen.

Grote diversiteit aan bouwdrogers
Wij maken gebruik van koeldrogers 
en sorptiedrogers. Onze specialisten 
kunnen na een bezoek aan uw 
bouwterrein precies bepalen welke 
soort bouwdroger en welke capaciteit 
er nodig is om uw pand(en) zo efficiënt 
mogelijk te drogen. We maken gebruik 
van diverse methoden:

•   Ruimtedroging
•   Ruimtedroging met 

luchtverplaatsing
•   Luchtkussenmethode
•   Drogen van met isolatie gevulde 

of holle ruimten
•   Drogen met infrarood.
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Tijdelijke klimaatoplossingen: 
Oplossingen voor de bouw



Bouwverwarmen
De mobiele heaters van Polygon worden op vele manieren 
toegepast in de bouw. Onze heaters zorgen voor directe, 
efficiënte en flexibele warmte om een aangenaam 
werkklimaat te garanderen. Wanneer gebouwen, producten 
of technische installaties vorstvrij moeten blijven of als 
de kou een tijdige oplevering in gevaar brengt dan biedt 
bouwverwarmen door Polygon de uitkomst.

Onze specialisten leveren niet alleen een bouwverwarming 
af, maar gaan van te voren na welke methode van 
bouwverwarmen het meest geschikt is voor uw situatie. 
Daarnaast controleren zij regelmatig of de heater goed 
werkt en of de gewenste klimatologische omstandigheden 
worden behaald. Met bouwverwarmen door Polygon 
ontvangt u dus ook goede service.

De capaciteit van onze verwarmingsapparatuur (heaters) 
varieert van 2Kw tot 10.000Kw. Afhankelijk van de situatie 
kunnen wij diverse soorten apparatuur inzetten, bijvoorbeeld:

•   Elektrische verwarmers
•   Indirect olie gestookte verwarmers
•   Indirect gas gestookte verwarmers
•   Warmwater gestookte verwarmers
•   Elektrische heatmats.

De apparatuur kan zowel voor een korte als langere periode 
worden gehuurd. Levering en installatie kan in overleg snel 
plaatsvinden zodat vertraging van werkzaamheden tot een 
minimum wordt beperkt.

Blower door test
Kieren en bouwkundige aansluitingen in woningen die 
ongecontroleerd buitenlucht binnenlaten zorgen voor 
verspilling van energie en dus geld. De verliezen kunnen 
oplopen tot meer dan 15%. Met een Blower door test meten 
we de luchtdichtheid van gebouwen en kan deze, waar nodig, 
worden verbeterd.
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Werkwijze
1. In een toegangsdeur wordt een scherm geplaatst 

waarin een ventilator wordt gemonteerd.

2. Aan de hand van ingevoerde data in een speciaal 
ontwikkeld softwareprogramma, wordt de ruimte in 
onder- en overdruk geplaatst.

3. Het systeem genereert vervolgens een rapport waarin 
vermeld wordt wat de mate van luchtdichtheid is en of 
het gebouw voldoet aan de vereiste norm. 

Als de hoeveelheid luchtverplaatsing de normering volgens 
het bouwbesluit overschrijdt kan men spreken van een 
gebouw met te veel luchtlekkage. Polygon kan vervolgens 
vaststellen waar deze luchtlekkages zich exact bevinden. 
Hiervoor maken wij gebruik van thermografie en de 
rookmethode. Op basis hiervan kunt u maatregelen treffen 
om de aangegeven gebieden te herstellen. Polygon levert 
na de test een certificaat aan, hierin wordt de qv10-waarde 
vermeld.

Resultaat
Door toepassing van een Blower door test kan Polygon 
de luchtdichtheid van bestaande en nieuwe gebouwen 
meten. Dit helpt bouwbedrijven om vast te stellen of 
hun bouwwerk voldoet aan de Europese EN13829 norm 
omtrent duurzaam bouwen en energiebesparende 
maatregelen.

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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