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GEVELRENOVATIE
UITsLIjpEN VAN GEVELs.

Het uitslijpen van gevels is een handmatige job
en gebeurt bij voorkeur op een goede stelling.
Dit geeft veel stof, de nodige bescherming kan
aangeboden worden om burenhinder te beperken.

METHODEs OM DE GEVEL TE REINIGEN

Het kiezen van de juiste reinigingsmethode is essentieel om een 
geslaagd resultaat te verkrijgen. 
Afhankelijk van de gevelsteen en sterkte van vervuiling 
kan men gebruik maken van volgende technieken.

 
ZANDsTRALEN
Het zandstralen van gevels is een reinigingstechniek door middel van perslucht en 
sableerzand onder hoge druk tegen de gevel te spuiten. Bij de meeste gevels is dit de meest 
efficiënte manier van reinigen tenzij bij poreuze gevels.

sTRALEN Op bAsIs VAN ZAND MET wATER
Het stralen op basis van zand onder lage druk wordt dikwijls gecombineerd met water en is 
in sommige beschermde steden een must. Deze geeft minder vervuiling en stof. Aangezien 
het water veel kracht afneemt van het zand is deze toepassing minder agressief maar wel 
tijdrovender.

sTOOMREINIGEN VAN DE GEVEL
Het reinigen met stoom hangt hier niet af door de druk/bar maar wel door de temperatuur. 
Deze wordt voor monumenten soms gevraagd om op een zachte manier te reinigen.

CHEMIsCH REINIGEN
Bij het verwijderen van verf of zware vervuiling is deze chemische reiniging aangewezen. 
Biologische of chemische middelen kunnen hiervoor gebruikt worden. Deze een zekere tijd 
laten inwerken naargelang de ondergrond en dan reinigen met heet of koud water.

Om de exacte kostprijs van uw gevel te bepalen is een bezoek nodig
door één van onze medewerkers. Vele zaken spelen een rol,

- Aanbrengen van bescherming van delen van uw gevel
   (klein stukje gevel of een hele appartementsblok)

- parkeermogelijkheden

- stelling of hoogtewerker of via ladder

- Hoe zwaar is uw gevel vervuild
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