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Na een brand, overstroming, explosie, chemicaliën-

lekkage of een andere catastrofe, moeten uw be-

drijfsmiddelen zo snel mogelijk gereconditioneerd

en hersteld worden.

BELFOR is dé wereldleider in het totale recondi-

tioneringstraject na calamiteiten en beschikt over

deskundige mensen en voldoende middelen om u

na een calamiteit adequaat te ondersteunen. Hier-

door wordt uw bedrijfsstilstand zo veel mogelijk

geminimaliseerd.

Recontec maakt deel uit van de BELFOR-groep, de

wereldleider in herstel na schade. Recontec is de

voorloper op het gebied van decontaminatie en

herstel  van technische apparatuur.  Dankzi j  de

eigen Research en Development afdeling en onze

deskundigen over de gehele wereld is er een breed

pallet van innovatieve methodes ontwikkeld voor

het reconditioneren van hightech apparatuur. De

continue ontwikkeling van technieken en methodes

demonstreren onze sterkte, ervaring en kennis.

Uitgebreide kennis en middelen
Recontec beschikt over een uitstekende kennis

van elektronica en de modernste behandelings-

apparatuur.  Wi j  recondit ioneren elektronische

apparatuur welke blootgesteld is geweest aan

vervuiling ten gevolge van een overstroming, cor-

rosieve roet na brand, stof ten gevolge van een

explosie of een verbouwing, zuurdampen, schim-

mel en andere mil ieubelastende of schadeli jke

stoffen.

RECONDITIONERING VAN ELEKTRONICA
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De kosten van onze inzet zijn vaak een fractie van de vervangings-

kosten van uw apparatuur,  echter dit is slechts één argument.

Vervanging van hightech elektronische apparatuur neemt dikwijls 6 tot

18 maanden in beslag. Een dergelijke lange vervangingstijd stagneert

uw bedrijfsproces totaal en kan het verlies van waardevolle contrac-

ten en klanten tot gevolg hebben. In vele gevallen kan ons reconditio-

neringswerk in enkele weken worden uitgevoerd, waardoor de bedrijfs-

stilstand en de daaruit voortvloeiende verliezen worden beperkt.

TIJD EN GELD BESPAREND 

Recovery Reinstatement
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electronics restoration

Boven:
Demontage van elektronica

Boven:
Links: hoge druk reinigingstechniek op ver vuilde besturingskasten 
Midden: reconditionering van een besturingskast 
Rechts:  documentatie bij demontage van een printplaat

«Wij hebben reeds succesvol elektronica gereconditioneerd uit
verscheidene bedrijfssectoren. Hierbij moet u denken aan:»

Computers en servers

Telecommunicatie-apparatuur

Medische apparatuur

Apparatuur uit de halfgeleiderindustrie (zowel front- als backend)

Wetenschappelijke en laboratoriumapparatuur

Controle-apparatuur in nucleaire en andere krachtcentrales

Verwerkings- en productiecontrolesystemen

Controlesystemen voor de lucht- en ruimtevaart

Apparatuur voor de farmaceutische en voedingsindustrie



MAAK GEBRUIK VAN ONZE KENNIS
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Tegenwoordig is elektronische apparatuur vaak

het hart van menig bedrijf. Schade van welke aard

dan ook kan ver lammend werken ,  het  geïnves-

teerde kapitaal  bedreigen en zowel  een lange

bedrijfsstilstand als het verlies van belangrijke

klanten betekenen.

Recontec heeft de technologie, kennis en geschik-

te oplossingen ontwikkeld om de meest hightech

elektronica te kunnen reconditioneren.

De specialisten van Recontec kunnen gevoelige

e l e k t ro n i s c h e  c o m p o n e n t e n  re c o n d i t i o n e re n

dewelke verontreinigd zijn door een breed scala

va n  c o n t a m i n a n t e n ,  wa a r d o o r  u  t i j d  e n  ge l d

bespaart.

Partnerschap met leveranciers
I n  d e  a f ge l o p e n  j a re n  h e b b e n  w i j  e l e k t ro n i c a

gereconditioneerd van veel verschillende leveran-

ciers. Door de samenwerking met deze leveran-

ciers is  er,  naast een uitstekende relatie ,  een

wederzijds gevoel van respect en vertrouwen ont-

staan. Dit maakt het voor ons mogelijk om effi-

ciënt met deze leveranciers samen te werken, in

het bijzonder wanneer de tijdsdruk hoog is.

Impact Emergency Aid
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Boven:
droog reinigingsproces 

Boven (klein):
demontageruimte



Schi jn  bedr iegt !  Aanvankel i jk  l i j ken  e lektr ische en  e lektron ische

onderdelen verrassend weerstand te bieden aan vervuiling en corrosie,

maar in feite is na een incident onmiddellijke actie noodzakelijk. De 

BELFOR-groep heeft op het gebied van elektronica-reconditionering zo’n

25 jaar ervaring en biedt een breed scala aan oplossingen.

Binnen de BELFOR-groep gebruikt Recontec steeds de laatste recon-

ditioneringstechnieken en kan, indien noodzakelijk, pasklare oplossin-

gen ontwikkelen in het eigen R&D centrum van de BELFOR-groep.

Nauwe samenwerking met producenten en service organisaties kunnen

er voor zorgen dat onderhouds- en garantie-overeenkomsten kunnen

worden behouden.

RECONDITIONERINGSMETHODES
VOOR ELEKTRONICA
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Recovery Reinstatement
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electronics restoration

Boven:
natte reinigingsmethodiek op een printplaat

De navolgende technieken staan tot onze beschikking

Sanering van contacten

Decontaminatie t.b.v. stofklasse-specificaties

Sanering met pulserende lage of hoge druk

Sanering m.b.v. organische stoffen

Condensdroging in combinatie met verwarming

Corrosie-verwijdering en passivering

Natte saneringsmethodiek d.m.v. dompelbaden

Droging door middel van gecontroleerde luchtstroom

Droging door middel van vacuümtechniek

Selectieve natte saneringsmethode

Verwijderen van fluxresten

CO2 droogijsstralen
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Cleanrooms worden hoe langer hoe meer gebruikt

voor de veilige productie van optische onderdelen,

farmaceutische producten, precisie-instrumenten,

fijnmechanica, voedsel en halfgeleiders.

Wanneer een schade zich in een dergelijke omge-

ving voordoet,  moet het reconditioneringswerk

uitgevoerd worden met een hoge graad van des-

kundigheid en kennis ten aanzien van de gebruik-

te methodieken en omgevingseisen.  Binnen de

BELFOR-groep zijn veelvuldig reconditionerings-

opdrachten uitgevoerd na schade in cleanrooms.

RECONDITIONERING IN CLEANROOMS 

Impact Emergency Aid
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Ervaringen in de halfgeleiderindustrie

Advies na schade

Decontaminatie van front- en backend proces-
apparatuur

Herstel van gebouwen en uitrusting met 
inbegrip van cleanroom-apparatuur en 
randapparatuur

Ondersteuning door middel van preventief en
correctief reconditioneren

Ontmantelen van apparatuur voor transport
naar andere locaties en het hierbij uitvoeren
van logistiek management

Bereddings- en noodhulpacties

Reconditionering van gereedschappen en 
apparatuur in overeenstemming met 
internationale normen

Boven:
kwaliteitscontrole na reconditionering in
een Cleanroom
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De BELFOR-groep voert pasklare reconditioneringsopdrachten uit die gericht

zijn op het beperken van de schade en de bedrijfsstilstand. Eén telefoontje

geeft u de garantie dat u beschikking heeft over de meest volledige en

vooruitstrevende reconditioneringsdiensten die er wereldwijd beschikbaar

zijn.

Advies: Ons advies en onderzoek met betrekking tot reconditionering geven

een beeld van de schadeomvang. Dit leidt tot de presentatie van een gede-

tailleerd technisch rapport waarin de reconditioneringsmogelijkheden wor-

den opgenomen die voor de specifieke situatie kunnen worden gebruikt.

Schadebeperking: Dit omvat het nemen van de eerste noodzakelijke

maatregelen om een schadestop te bereiken, waardoor secundaire schade,

ernstig verlies en bedrijfsstilstand zo veel mogelijk worden voorkomen.

Analyse: Een gedegen analyse bepaalt de exacte aard van de vervuiling.

Via de BELFOR-groep heeft u de mogelijkheid om deskundigen uit de gehele

wereld voor u te laten werken.

Saneringsoplossingen: Recontec heeft binnen de BELFOR-groep de

beschikking over een breed scala van saneringstechnieken welke ontwikkeld

zijn door haar research-afdeling. Indien gewenst, kunnen we voor specifieke

toepassingen klantgerichte oplossingen voor decontaminatie uitwerken.

Decontaminatie: Het succes van de decontaminatie wordt bepaald door de

uitvoering. Wij hebben technieken, procedures en protocollen ontwikkeld om

zo effectief mogelijk te werken. Onze methodieken voldoen minimaal aan

zowel militaire als internationale normen.

Cleanrooms: Indien noodzakelijk kan apparatuur worden overgebracht naar

één van onze gespecialiseerde werkplaatsen om zo de reconditionerings-

werkzaamheden te versnellen en u de mogelijkheid te bieden uw bedrijfs-

processen zo snel mogelijk weer op te starten.

Pasklare reconditionering: Wij hebben de ervaring en kennis in eigen huis

om de demontage, decontaminatie en montage uit te voeren zonder hulp van

derden. Op deze manier hebben wij het gehele reconditioneringstraject onder

controle en voor u betekent dit het gemak van één aanspreekpunt.

Samenwerking met leveranciers: Het verkrijgen van reserveonderdelen

kan kritisch zijn bij de herstart van bedrijfsprocessen. Door onze bestaande

relaties met leveranciers kunnen we dit vaak lange proces versnellen.

RED ALERT® programma: BELFOR biedt u na een ramp  onmiddellijk een her-

stelplan aan via het voorrang verlenende RED ALERT® programma. Dit verze-

kert u van een snelle toegang tot professionele hulp in geval van een calamiteit.

ONS DIENSTENPAKKET IN 
VOGELVLUCHT 

Recovery Reinstatement

00:02:00 00:03:00 00:04:00

electronics restoration
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VOOR MEER INFORMATIE KAN U

TERECHT BĲ:

BELFOR Belgium nv – RECONTEC

Hoofdkantoor

Molenberglei 5

BE-2627 Schelle

Noodnr.: 0800 24 24 7

Tel: +32 (0) 3 870 50 40

Fax: +32 (0) 3 877 01 74

E-Mail: info@be.belfor.com

www.belfor.com

Recontec maakt deel uit van BELFOR, de

wereldwĳde partner in schadeherstel.

Een overzicht van onze wereldwĳde service:

Schadebeperking | Reconditionering van gebouwen en constructies | Ontvochtigen van gebouwen | Herstel en reconditionering van

machines | Reconditionering van inhoud | Paper & Data Recovery | Schimmelbehandeling | Noodhulpprogramma RED ALERT ®

katrin.hilbig
Rechteck




