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Objecten
beschermen
met krimpfolie

HET PRINCIPE

INDRUKWEKKEND EFFICIËNT!
Het beste alternatief in noodgevallen!
OPLOSSINGEN VOOR DE BLOOTGESTELDE

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

GEBOUWSCHIL
Na brand- of stormschade moet de gebouwschil, het

• Stabiele en zeer bestendige plastic folie

dak of de buitenmuren, afgedicht worden als onderdeel

• Snel, ruim toepasbaar en waterdicht

van de onmiddellijk te nemen beredderingsmaatrege-

• Weerbescherming die qua stevigheid en

len om gevolgschade te voorkomen. Soms kan herstelwerk niet op korte termijn worden gestart. Bouwplannen kunnen ontbreken, het kan tijd kosten om
overeenstemming te krijgen over uit te voeren herstelwerk, levertijden van speciale materialen kunnen lang
zijn, of de noodzakelijke vaklui zijn niet beschikbaar. Als

duurzaamheid veel beter is dan conventioneel
dekzeil
• Op maat gemaakte en beschermende folie die
snel kan worden aangebracht
• Rendabel in vergelijking met conventionele
noodafdekking

er extra tijd nodig is voor er kan worden begonnen met
herstelwerkzaamheden, is het inpakken met krimpfolie
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een perfecte oplossing.
Competente hulp voor u uit één hand.
Brandschadesanering | Waterschadesanering | Geurverwijdering | Lekdetectie | Gebouwsanering | Machine- en installatiesanering | Sanering van elektronica en elektrische installaties | Voorziening
noodbedrijf | Redding van data en documenten| Redding en sanering van magazijnvoorraden, inventaris, meubilair | Verwijdering en afvoer van puin | Sanering van asbest en schadelijke stoffen |
Schadesanering voor de industrie en bedrijvensector | Speciale saneringen bijv. voor windenergie-installaties, schepen of railvoertuigen | Grote schade / Major & Complex Loss | Preventieve
noodplannen, trainingen | RED ALERT® calamiteitenprogramma
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OBJECTEN BESCHERMEN MET KRIMPFOLIE

U KUNT SCHADE VEROORZAAKT
DOOR BRAND EN STORM NIET VOORKOMEN.

“Krimpfolie is multifunctioneel
en eenvoudig in het gebruik.
Klanten waarderen ook dat het
er schoon en netjes uitziet.”

OPLOSSINGEN BINNEN GEBOUWEN
Zelfs na water- of brandschade in zalen of grotere groepen gebouwen moeten sommige ruimtes worden afgeschermd om stofvervuiling te voorkomen, maar ook om
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herstelwerk aan het zicht te onttrekken. Met de effectieve afdichting, het gladde oppervlak en de professionele uitstraling is krimpfolie de ideale oplossing.
MEUBELEN EN VASTE OBJECTEN INPAKKEN IN
KRIMPFOLIE
Soms moeten meubelen of vaste objecten worden verwijderd terwijl herstelwerkzaamheden plaatsvinden. De
spullen worden in dozen of op pallets verpakt en tijdelijk
opgeslagen. Voor beschermende afdichting kunnen de
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dozen en pallets in krimpfolie worden ingepakt.

De folie wordt aangebracht met behulp van verschillen-

KRIMPFOLIE VOOR MACHINES EN APPARATUUR

de hulpmiddelen en vervolgens verhit met een krimp-

Krimpfolie is ideaal om gevolgschade door corrosie te

pistool. Door de hitte krimpt de folie en zo ontstaat een

voorkomen. Met krimpfolie en aanvullende drogings-

solide omhulsel dat de inhoud beschermt tegen invloe-

technieken wordt de relatieve vochtigheid binnen de

den zoals water, lucht en stof.

folietent verlaagd. Met krimpfolie wordt een op maat
gemaakte afdichting gecreëerd, die apparatuur tijdens
transport beschermt. Ook kan de afdichting eenvoudig
worden aangepast op de schadelocatie.
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