
• Kan niet worden gebruikt op voorheen natte oppervlakken.

verwijderen van roet  van een betonnen plafond in een productiehal

• Zeer dik of vettig roet/teerlagen vereisen eerst een

vacuüm reiniging (zonder contact met het oppervlak!) of

een dubbele behandeling.

• Onbehandeld hout kan later verdonkeren.

• Alkalisch gevoelige verflagen kunnen mat worden.

De verschillende SRF versies, enkel geproduceerd door

BELFOR, werden ontwikkeld gedurende vele jaren van

research en specifieke toepassingen bij brandschadesanering:

• SRF 4NA: zeer geoptimaliseerd product zonder ammonia

• SRF 4 UV NA: bestendig tegen ultraviolet licht en kan na

vele dagen nog verwijderd worden

SRF SOOT REMOVAL FILM

Effectiviteit van Compatibiliteit Kost

de reiniging van het materiaal

SRF 4 (film) ++ ++ gematigd

SRS (spons) + +++ laag

SRG-jet + +++ hoog

Veegtechniek O + hoog

Hogedruk +/O +/O gematigd

CO2-jet +/O +/O gematigd

Torbo-jet ++ +/O gematigd

Zandstralen ++ O/- hoog

Vergelijking technieken: roetverwijdering van facades, muren en houten opper-
vlakken met BELFOR soot removal producten en conventionele technieken

++(+) zeer goed + goed       0 gematigd       - slecht
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• SRF Adhesion Reducer of Soot Removal Granulate:

voor chemisch of mechanisch zeer gevoelige objecten

(schilderijen, fresco’s, houten meubilair,…) wordt een

kleef- reduceermiddel toegevoegd of wordt via een straal-

pistool een extreem zachte halfnatte latex granulate SRG

aangebracht

• SRS: kleine oppervlakken kunnen door middel van de

BELFOR ‘soot removal spons’ worden gereinigd

verwijderen (peelen)

van de SRF laag
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Het droog reinigen van muren, plafonds en houten opper-

vlakken met BELFOR’s SRF (Soot Removal Film) is een

techniek die vele nieuwe mogelijkheden biedt. BELFOR

gebruikt deze techniek reeds regelmatig en met succes in

landen als België, Duitsland, Frankrijk, Italië en het

Verenigd Koninkrijk.

Deze ‘droge’ saneringstechniek ontwikkeld door BELFOR,

is een effectief alternatief voor de droge of natte reiniging van

met roet of stof vervuilde oppervlakken.

SRF is een witte vloeistof

die op het te behandelen

oppervlak wordt verstuifd.

Voor kleine oppervlakken

kan deze ook door middel

van een zachte borstel wor-

den aangebracht. Omwille

van de hoge viscositeit van

het product en de dikke laag

die noodzakelijkerwijze

moet worden aangebracht,

is een speciaal ‘spuitpistool’

nodig om het product aan te

brengen.

Roetverwijdering van Argex betonstenen en een houten plafond.

Het  verwijderen (peelen) van de gedroogde SRF laag (gebon-

den met het roet) in een Franse kerk.

Eens het product is aangebracht, is meestal een droogtijd

van ongeveer 24 uur noodzakelijk. Hoge temperaturen en

een goede ventilatie kunnen deze droogtijd verminderen, een

hoge relatieve luchtvochtigheid verlengt de droogtijd. Wanneer

de film helemaal droog is, kan deze worden ‘gepeeld’.

Het saneringsresultaat hangt niet alleen af van het gecontami-

neerde oppervlak, echter ook van de aard en de mate van ver-

vuiling. Bij droog of licht teerachtig roet, kunnen goede resulta-

ten vooral behaald worden op beton, baksteen, steen, pleis-

terwerk (afhankelijk van de structuur), dispersie, verf,

hout, plastiek en metaal. Alkalisch bestendige geschilderde

oppervlakken, kunnen ook met SRF worden gereinigd. In

de meeste gevallen, kan een nieuwe verflaag onmiddellijk op

het behandelde oppervlak worden aangebracht zonder vooraf-

gaande maatregelen. Bij oude, intense of diep ingedrongen

vervuiling, kan een bijkomende reiniging noodzakelijk zijn alvo-

rens een nieuwe verflaag kan worden aangebracht.

Door middel van eigen research en vele jaren van prakti-

sche ervaring, heeft BELFOR de meest optimale versies en

verschillende additieven kunnen ontwikkelen zodat bijna

altijd de meest adequate oplossing beschikbaar is voor de

meest verschillende omstandigheden.

Voordelen
• Zeer effectief en milieuvriendelijk omwille van het stofvrij 

zijn, bindt het stof en laat geen resten achter.

• Efficiënter dan de klassieke droge reinigingstechnieken 

en een effectieve vervanger voor de natte reiniging of de 

zandstraaltechniek.

• Het roet vervuilt niet zoals dat bij vacuüm reiniging, 

blazen of afvegen wel het geval is.

• Een bijna volledig watervrije techniek die toch de zuren 

op de oppervlakken neutraliseert.

• Geen verdere indringing van gecontamineerde chloriden 

in het oppervlak of aan de binnenzijde van het materiaal.

• Geschikt voor hoger gelegen zones.

• Onmiddellijk klaar voor gebruik, weinig voorbereiding ver-

eist, dit in tegenstelling tot op water gebaseerde techniken.

• Meestal geen of heel weinig afscherming vereist.

• Een bijna non-destructieve en nauwelijks corrosieve tech-

niek (geen beschadiging van het oppervlak hetgeen wel bij 

een hoge druk behandeling of zandstralen kan gebeuren), 

dit is heel belangrijk bij facades of houten oppervlakken.

• Onmiddellijk afscheiding en stofvrije verwijdering van 

de contaminanten (bijv. schimmelsporen).

• Kan ook worden gebruikt in een gebouw met wisselende 

oppervlakken en gemengde materialen.

• Geschikt voor kritische omgevingen en materialen waar 

het gebruik van water niet wenselijk of verboden is.

• In tegenstelling tot bij natte reiniging, is een finale droging 

van de muren niet noodzakelijk.

• Nauwelijks waterafval (reinigen van de spuitpistolen).

• Kleine hoeveelheden vast SRF afval, probleemloos verwij-

derbaar als huishoudelijk afval (op voorwaarde dat de

vervuiling geen ontoelaatbare hoeveelheden van twijfe-

lachtige substanties bevat).

• Getest door het Franse Certificatie Instituut voor materia-

len voor het reinigen van kerken ‘CEBT-SOLEN’.

Beperkingen
• De tijd die de SRF laag nodig heeft om volledig op te dro-

gen, hangt volledig af van de omgevingstemperatuur 

(minimum 10°), de relatieve luchtvochtigheid (<70% rH) 

en de dikte van de aangebrachte laag.
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