
Naast het herstel van vloeren, muren en meubels herstelt Polygon ook 
elektronische apparaten en mechanische onderdelen na brand- en 
waterschade. Vaak wordt gedacht dat machines en elektronica vervangen 
moeten worden na schade, maar Polygon kan deze apparatuur in de 
meeste gevallen herstellen. Zowel huishoudelijke apparatuur als machines 
en installaties van bedrijven worden door onze specialisten van de afdeling 
Technische Reconditionering vakkundig gereinigd en hersteld. 

Methoden
Onze specialisten passen diverse methoden toe om elektronische en 
mechanische apparatuur te reinigen en te herstellen. We maken gebruik 
van natte reiniging met chemicaliën, badlijnen, reiniging met droogijs 
(CO2-methode) en ultrasoon reinigen.

Nat reinigen met chemicaliën
Deze methode wordt gebruikt wanneer apparatuur middelzwaar tot zwaar 
verontreinigd is met chloride. Of als apparaten zijn aangetast door ‘vettig’ 
roet. Het voordeel van deze methode is dat het chemische verontreiniging 
en corrosie verwijderd, metalen oppervlakken passiveert en schade aan 
beschermende coatings voorkomt.

Badlijn
Een badlijn is een reinigingsproces dat bestaat uit 5 stappen. Deze methode 
wordt gebruikt om corrosie te verwijderen. In het eerste bad 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. 

Reiniging met droogijs (CO2-methode)
Deze methode, waarbij de apparatuur gestraald wordt met droogijs, 
verwijdert verschillende soorten vervuiling. Droogijs is de vaste vorm van 
koolstof dioxide (CO2). 

Vloeibaar CO2 wordt onder druk 
van circa 60 bar opgeslagen op 
kamertemperatuur, of het wordt 
opgeslagen bij een temperatuur 
van -20ºC met een druk van 20 bar. 
Wanneer het wordt gebruikt zet het 
uit en ontstaat een soort ijs. Deze 
wordt met een kracht van 2 tot 16 
bar (afhankelijk van het materiaal) op 
de te reinigen apparatuur gestraald.

De voordelen van reinigen met CO2
•   Het is sneller en daardoor goed-

koper, doordat machines niet 
gedemonteerd hoeven 
te worden

•   Het is milieuvriendelijk, creëert 
geen schadelijke uitstoot en laat 
geen residu achter

•   Het beschadigt oppervlakken 
niet, omdat droogijs niet hard is 
en bij impact met het te reinigen 
oppervlak in gas verandert. De 
druk kan per oppervlak aange-
past worden van 2 tot 16 bar

•   Het is een droge methode, 
waardoor er geen residu ach-
terblijft en ook watergevoelige 
materialen gereinigd 
kunnen worden

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.

Technische reconditionering:  
Herstel van elektronische en 
mechanische apparatuur



Ultrasoon reinigen
Mechanische onderdelen kunnen in een ultrasoon 
bad gereinigd worden. Het ultrasone bad verwijdert 
chemische restanten snel en efficiënt door gebruik 
te maken van water met bepaalde chemicaliën en 
geluidsgolven. De geluidsgolven zorgen voor duizenden 
luchtbelletjes die vervolgens imploderen en stromingen 
veroorzaken. Hierdoor laat het vuil los, ook op lastig te 
bereiken plekken.

Breed inzetbaar
Onze oplossingen voor het reinigen en herstellen 
van elektronische apparatuur zijn breed inzetbaar. 
Niet alleen na schade, maar ook ingeval van 
productievervuiling herstellen en reinigen wij de 
apparatuur vakkundig. Onze oplossingen zijn in te 
zetten voor onder andere huishoudelijke apparatuur, 
machines en apparatuur in fabrieken, machinekamers 
van schepen en bij productievervuiling. Onze 
oplossingen bieden significante tijd- en 
kostenbesparingen voor zowel verzekeraars en 
gedupeerden als organisaties in de industrie, 
techniek en scheepvaart.

Huishoudelijke apparatuur
Als er bij een woningbrand veel roet en rook vrijkomt, 
komen de roet en rook ook op en in elektrische 
apparaten zoals tv’s, laptops en magnetrons 
terecht. Polygon zal, eventueel in overleg met een 
schade-expert, de schade beoordelen en bepalen 
welke apparatuur op welke manier gereinigd moet 
worden. Vervolgens wordt de reiniging uitgevoerd, 
zodat de gedupeerde zo snel mogelijk weer over zijn 
eigendommen kan beschikken.
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Machines en apparatuur in fabrieken
Polygon heeft jarenlange ervaring in het reinigen en 
herstellen van schade in bedrijfspanden en fabrieken. 
Vaak is er veel waardevolle technische apparatuur 
aanwezig in die panden. Schade in bedrijfspanden 
kan resulteren in bedrijfsstilstand. Om de 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen is het belangrijk 
dat er snel gehandeld wordt en dat machines en 
apparatuur snel weer in gebruik genomen kunnen 
worden. Uit ervaring weten wij dat herstel vaak 
sneller te realiseren is dan aanschaf van nieuwe 
apparatuur en machines. Daarnaast bedragen de 
kosten slechts 5% tot 30% van de aanschafkosten 
voor nieuwe apparatuur.

Scheepvaart
Op schepen wordt regelmatig onderhoud aan 
de machinekamers uitgevoerd. Polygon voert 
herstel- en reinigingswerkzaamheden uit terwijl een 
schip onderweg is. Hierdoor is er geen sprake van 
onnodige inkomstenderving door een langdurig 
verblijf in de haven. 

Reiniging en herstel van elektronica en machines 
met productievervuiling
Ook het reinigen en herstellen van 
elektronische apparaten die onderhevig zijn aan 
productievervuiling behoort tot de mogelijkheden. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn patchkasten, welke 
je in bijna alle winkelpanden, kantoorpanden en 
bedrijfshallen tegen komt. Door de patchkasten 
met regelmaat te reinigen en kleine onderdelen 
zoals batterijen en ventilatoren te vervangen wordt 
de levensduur van de kasten aanzienlijk langer. 
Een ander voorbeeld is reiniging van industriële 
ovens met droogijs, dit verminderd de kans op 
productie uitval. 

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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