Reiniging

In de loop van de tijd kan de gevel van uw pand behoorlijk vervuild raken.
Dit gebeurd steeds sneller en meer door het gemotoriseerde verkeer en de toenemende
industrie. Hier door komen er erg veel agressieve stoffen in het milieu. Met name luchtvervuiling
tast de gevels van verschillende huizen en objecten aan. Dit vaak tot ergernis van de eigenaar,
omdat de gevels een groot deel van het uiterlijk bepalen van een gebouw. Vervuilde gevels zijn
meestal storend. Het gebouw ziet er niet meer representatief en aantrekkelijk uit. Maar een
ander gevolg van vervuiling van gevels is dat het de duurzaamheid ervan beinvloed en zelfs
schade aan kan richten. Hierbij moeten we denken aan; slecht voegwerk of zelfs vorstschade,
te herkennen aan barstende of afschilferende stenen. Hiervoor is onderhoud dus essentieel.
Het reinigen en impregneren van gevels voorkomt dan ook gevelschade.

Gevel impregnering
Door een gevel te impregneren kunnen veel problemen worden voorkomen.

Een aantal bekende problemen zijn:

- Schimmeloverlast aan de binnenzijde door het doorslaan van de gevel
- Witte vlekken door zoutuitslag
- Verminderde isolatiewaarde van de gevel
- Alg en mosvorming
- Vorstschade,

door de poreusheid kan de gevel meer water opnemen
en het bevroren water zet maar liefst 10% uit.
Met als gevolg: Afschilferen van de steen en barsten in steen

Na het reinigen, (doordat de natuurlijke patineerlaag, altijd wordt aangetast door reinigen) word
normaal gesproken de gevel altijd eerder vervuild als voorheen Het is dus van groot belang om
een gevel te impregneren. De gevel zal dan geen water meer opnemen. Hierdoor heeft vuil dat
in het water zit dus ook minder kans zich te hechten. Het spoelt met water mee de gevel af.
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Omdat de gevel droog blijft. Zal deze een grotere isolerende werking hebben zonder dat de
ventilerende werking verloren gaat. Dit kan een aanzienlijke energiebesparing tot gevolg
hebben. De gevel is na het impregneren eenvoudig te reinigen.

Ook bij nieuwbouw is het aan te bevelen om de gevel te impregneren. Ook hier geldt dat de
gevel schoner blijft en zoutuitslag wordt voorkomen. Zoutuitslag is de grote plaag voor veel
nieuwbouw. Doordat de gevel teveel water op kan nemen worden de zouten uit de bakstenen
en het voegwerk gedrukt. Door impregneren krijgt water hier de kans niet toe omdat het niet in
de gevel kan dringen. Het resultaat is dus een mooie strakke gevel zonder vervelende vlekken.

Het door ons gebruikte impregneermiddel is niet zichtbaar op de gevel en geldt als het
toonaangevende product op dit moment. Doordat dit middel diep de gevel intrekt en dus niet
bloot wordt gesteld aan UV-licht, blijft het tot in lengte van jaren zijn werking behouden.

Kunststof reinigen
Bij het reinigen van kunststoffen en aluminium denken we vooral aan kozijnen.Vaak zijn ze in
de loop der jaren dof geworden door atmosferische vervuiling. Het kozijn wordt eerst gewassen
en daarna gepoetst met een speciaal daarvoor ontwikkelde kunststofreiniger. Deze
kunststofreiniger laat een beschermde deklaag achter, zodat vuil wordt afgestoten.Na deze
behandeling zal uw kozijn weer glanzen en is de mooie uitstraling weer terug. Vaak zijn
beplatingen van bedrijfspanden ook bekleed met een kunststof laagje, deze kunnen wij ook
behandelen. Dit heeft een andere aanpak nodig dan kozijnen. Deze oppervlakken zijn immers
veel groter. Voor meer uitgebreide informatie neemt u contact via I.D.R. Schilderwerken.

Graffiti verwijderen

Afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat kunnen we graffiti op verschillende
wijze verwijderen. Graag willen we u aanraden direct in actie te komen bij het traceren van een
graffiti op uw gevel. In eerste instantie zullen we kijken of de graffiti te verwijderen is door
middel van een graffiti remover. Wanneer dit niet het geval is kiezen we voor straalzandtechniek
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