Plafond en wand
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Plafond en wand
Kantoren en instellingen hebben verschillende soorten plafonds en wanden,

van harde of zachte materialen en al dan niet voorzien van verlichting of een

ventilatiesysteem. Elk plafond of wand zal in de loop der jaren door vervuiling
vergrauwen. Het strakke frisse karakter van systeemplafonds en wanden zal
onherroepelijk verdwijnen. Het juiste onderhoud kan verven en renoveren
voorkomen.

REO biedt u:
• Het reinigen van akoestische plafondmaterialen inclusief ophangsysteem.
• Het reinigen van harde en gesloten plafond- en wandafwerkingen.
• Het reinigen van ventilatieroosters.

Reinigingsmethode
Een vooraf bepaalde vloeibare samenstelling wordt in een uiterst fijne verneveling tegen

plafond en/of wanden gespoten. De milieuvriendelijke vloeistof breekt de vervuiling laag
voor laag af en wordt door de capillaire werking opgezogen, wat resulteert in het

uiteenvallen in microscopisch kleine deeltjes die door luchtverplaatsing afgevoerd worden.
De nog aanwezige restvervuiling wordt met de grootste zorg afgenomen met behulp van
microvezelpads. Om streep-, veeg- en vlekvorming te voorkomen worden harde delen

afgenomen met gedemineraliseerd water. Op deze manier worden plafonds en wanden
weer als nieuw.

Zonder overlast
Met onze reinigingsmethodiek is ontruiming van het aanwezige meubilair overbodig. Alles
wordt met behulp van dropsheets afgedekt, waardoor er direct na behandeling en het

weghalen van de sheets weer gebruik kan worden gemaakt van de ruimte. Een ruimte is

veelal, afhankelijk van de oppervlakte, binnen het uur behandeld. Dit in tegenstelling tot

het feit dat ruimtes bij vernieuwing of schilderwerkzaamheden dagenlang onbruikbaar zijn.

Oorspronkelijke waarden
Schone heldere oppervlakten zorgen voor een betere lichtreflectie. De oorspronkelijke

brandwerende en akoestische eigenschappen worden hersteld. De gereinigde plafonds en
wanden geven uw werkomgeving weer zijn frisse en representatieve karakter terug.
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Onze reinigingsmethodiek is zeer milieuvriendelijk om meerdere redenen. Allereerst zijn
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de plafondplaten na reiniging aanzienlijk verlengd, waardoor het milieu minder belast
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onze verbruiksartikelen allen biologisch afbreekbaar. Daarnaast wordt de levensduur van
wordt.

