REINIGING NA
BRAND- OF
WATERSCHADE
Het reinigen na brandschade of waterschade
(ook reconditioneren genoemd) moet dringend
gebeuren na woningbrand of brand van commerciële gebouwen en bij waterschade.
REINIGING NA BRANDSCHADE

Reconditioneren is een reinigingsproces en een vorm van
reparatie die ervoor zorgt dat bepaalde zaken die vervuild
zijn door brand- en/of waterschade op een vakkundige
manier terug worden hersteld naar de oorspronkelijke staat
waarin ze verkeerden voor de schade. Het zit namelijk zo;
de vrijgekomen roetdeeltjes bij een brand hebben een corrosief effect. Ze bijten na de brand in muren, meubilair, materiaal, apparatuur en zelfs de structuur van uw woning of
gebouw. Er is dus weinig tijd te verliezen en er dient dus snel
een gespecialiseerde firma ingeschakeld te worden voor
het reinigen na de brand- of waterschade.

RECONDITIONEREN
na schadegevallen:
Brandschade
- Roetafzetting
- Rookgas
- corrosie
- Bluspoeder
Waterschade
- Kalkaanslag
- Corrosie

WEES ER SNEL BIJ

Er mag vooral niet te lang gewacht worden met de aanvang van het reinigingsproces.
Bij de brand bijvoorbeeld ontstaat namelijk zoutzuur, wat
dus betekent dat het ijzer sneller gaat roesten. Dit dient met
de nodige professionele kennis en goede zorg gereinigd
te worden. Verder zijn chloorgas en roet dan de boosdoenders voor electronica. Dit giftig gas vernietigt uw toestellen.
Chloorgas ontstaat meestal bij het verbranden van PVC
ramen, leidingen of dakisolatie. Enkel een snelle aanpak
met professionele reiniging na brand garandeert het beste
resultaat.

HOE GAAN WE TE WERK

Organisatorisch zijn dit soort schades erg complex; het is een noodzaak op zeer korte termijn te reageren. Bewoners moeten vaak tijdelijk hun huis uit tijdens de herstellingswerken en CLEANpuur probeert deze nare omstandigheden zo adequaat mogelijk aan te pakken. Het emotieniveau is natuurlijk erg hoog en wij proberen deze niet alledaagse omstandigheden zeer zorgvuldig te benaderen, met veel gevoel voor de mens. Het persoonlijk contact
hierin is dus erg belangrijk; nog meer dan bij andere projecten.
Allereerst moet het hele huis gereinigd worden, bouwkundige aanpassingen worden gedaan en vaak moeten de
wanden opnieuw uitgerepareerd worden.

HYGIENISCHE DIEPTEREINIGING, enkel met CLEANpuur

Het reinigen na brand- en waterschade is specialistenwerk. Omdat er in de uitvoering nogal eens wat veranderd
(woningverbetering bijvoorbeeld) verreist dit een flexibele aanpak. Vaak met een verbluffend resultaat ! Alles bij
elkaar een zeer intensief maar bevredigend proces. Schakel dus een specialist in om een optimaal resultaat te
bekomen. CLEANpuur is uw ideale partner bij reiniging na brand- en waterschade.
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