
directe relatie tussen mechanische arbeid, 

reinigingsmiddel, temperatuur en tijd. De 

meeste verven zijn op waterbasis en reage-

ren uitstekend op temperaturen rond het 

kookpunt. Wij hebben een test gedaan waarin 

wij laten zien wat er met een vierkante meter 

verf gebeurt bij 80, 100 en 150oC. Je ziet dan 

dat het bij 80 graden zo’n elf minuten duurt 

voordat de verf verwijderd is. Daarvoor is 0,9 

liter brandstof nodig. Bij 100 graden is er een 

optimaal resultaat in vier minuten. Daarvoor 

is slechts 0,4 liter brandstof nodig. Bij 150 

graden spreek je van stoom. Je ziet 

dan de werking dramatisch afnemen 

omdat stoom niet zo’n impact heeft 

op de vervuiling. Het verwijderen 

van de verf duurt dan 24 minuten 

en het brandstofverbruik stijgt naar ruim twee 

liter! Als een schoonmaker een verkeerde 

keuze maakt voor de methodiek en de tem-

peratuur, zie je dat meteen terug in de tijd en 

brandstof, dus in onnodig hoge kosten. 

Bij hogedrukreiniging met kokend water, gaat 

het altijd om een minerale ondergrond. Er 

zijn dan wel wat aandachtspunten waarbij 

het vakmanschap belangrijk is. Een vakman 

bepaalt eerst de aard van de vervuiling en 

begint dan met een lage druk op een teststuk. 

Die druk wordt steeds trapsgewijs opgevoerd, 

totdat beginnende schade aan de steen 

of voeg ontstaat. Natuurlijk schakelt een 

vakman dan terug. Hij weet nu de optimale 

verhouding tussen druk, temperatuur en 

werksnelheid en kan aan de slag. Zolang dat 

zonder chemische middelen kan, moet je dat 

alleen al vanuit milieuoogpunt doen. Dat zal 

in veel gevallen zo zijn. Chemie is eigenlijk 

maar in drie situaties nodig. Sommige verven 

zijn gebaseerd op epoxyhars en die reageren 

pas op temperaturen rond 600oC. Verwijde-

ren met kokend water gaat dus niet lukken. 

Ook bij poreuze stenen zal het effect van 

kokend water onvoldoende zijn omdat je de 

diepliggende vervuiling niet bereikt. Mocht 

ook chemie niet afdoende zijn, dan blijft 

stralen als laatste redmiddel over. De tweede 

situatie is een geschilderde gevel. Een water-

straal kent het onderscheid niet tussen verf 

die verwijderd moet worden en de verf die op 

het object hoort. In zo’n geval is chemie een 

oplossing, maar kan ook simpelweg overschil-

deren een optie zijn. 

Werken met kokend water en hoge druk 

brengt risico’s met zich mee voor de schoon-

maker. Sowieso is er lawaai en spatten, dus 

gehoor- en oogbescherming is nodig. Daar-

naast is een regenpak nodig, want iemand 

wordt nat en kan dan uiteindelijk onderkoeld 

raken. Tenslotte zijn speciale laarzen met 

stalen wreefbescherming nodig. Wanneer 

iemand die niet gebruikt en per ongeluk op 

de voet richt, kan men ernstig gewond raken 

door de hoge druk van de straal.” Surf voor 

meer informatie naar www.waterkracht.nl/

KHT-test.aspx

CHEMIE

Bjorn Bulte van CCP International B.V.:  

“Wij zijn een ontwikkelaar en producent van 

reinigings- en conserveringsproducten voor 

o.a. de schoonmaak- en bouwbranche. Wij 

trachten in onze productrange rekening te 

houden met drie criteria: het op de markt 

brengen van zo veilig mogelijke producten 

voor zowel de gebruiker als de te behande-

len ondergrond. Dit in combinatie met een 

hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en 

de toepassing van minder milieubelastende 

grondstoffen. Binnen onze productlijnen zijn 

onze PreClean® en PreTagg® relevant voor 

het aspect gevelreiniging. Of men gebruik 

moet maken van chemie zal sterk afhangen 

van de soort ondergrond, de kwaliteit van de 

ondergrond, de aard van de vervuiling en de 

mate van de vervuiling. Onderzoek hiernaar 

is een basisvoorwaarde om een goede keuze 

te maken hoe en met 

welk soort product 

men de verontreini-

ging gaat verwijde-

ren. Daarbij moet 

men ook de omge-

ving van de gevel en 

de andere elementen 

meenemen. Je kunt Watertemperatuuren en reinigingseffect vergeleken.
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De verf is met stralen verwijderd en 
de oorspronkelijke kleur en structuur 
wordt weer zichtbaar.

Te renoveren pand met onderin een straalproefvlak
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wel een goede keuze maken voor een steen-

achtige ondergrond, maar welke invloed heeft 

die keuze dan op naastgelegen kozijnen, pro-

fielen en glaswerk? Mijn inziens zal men in 

vrijwel 90% van de gevallen gebruik moeten 

maken van chemie, dit omdat er vaak sprake 

is van een combinatievervuiling die simpel-

weg niet met één methode te verwijderen is. 

BEPERKT CHEMIELOOS

Negentig procent toepassing betekent ook, 

dat je in tien procent van de gevallen kunt 

volstaan met een andere oplossing. Heb 

je een gevel bijvoorbeeld behandeld met 

een anti-graffiticoating, dan volstaat vaak 

reinigen met hogedruk of stoom. Echter 

door de steeds agressievere soorten graffiti 

die gebruikt worden, is chemie in sommige 

gevallen toch noodzakelijk. Een ander risico 

bij het enkel gebruiken van hogedrukwater 

is dat in de praktijk de toegepaste druk vaak 

(veel) te hoog is. Dit resulteert dan in schades 

op de ondergrond en vaak is de vervuiling 

nog steeds gedeeltelijk aanwezig. Als men 

kijkt naar een standaard gemetselde gevel, 

dan zal deze in veel gevallen te maken heb-

ben met organische verontreiniging zoals 

algen en/of mossen. Deze vervuiling moet je 

eerst verwijderen en daarvoor is vrijwel altijd 

chemie nodig. Men moet de gevel saneren 

om dat soort verontreiniging te verwijderen. 

Je haalt met water en stoom wel veel van 

de oppervlakkige vervuiling weg, maar pakt 

niet de organische restanten zoals aanhech-

tingen die in steen en voeg zitten en weer 

snel voor hervervuiling en bij vorst zelfs 

voor deformatie van de ondergrond kun-

nen zorgen. Pas daarna kan je de aanwezige 

anorganische vervuiling gaan verwijderen en 

op deze manier vaak met juist veel minder 

chemie. Wij geloven sterk in de combinatie 

van methoden, dus chemie in combinatie 

met gepaste hoge druk of stoom. Een mooi 

voorbeeld hiervan is onze PreClean® Gel ZR 

die je met kwast of roller aanbrengt, waarna je 

het middel laat inwerken om het vervolgens af 

te spuiten met gepaste hoge druk of stoom. 

Doordat schoonmaakbedrijven vaak maar 

een beperkte tijd hebben om een gevel te 

reinigen is het toepassen van een combinatie 

van chemie met gepaste hoge druk of stoom 

een snellere en effectievere oplossing waarbij 

de bedrijven een hogere kwaliteit kunnen 

leveren. 

TOENAME

Wij zien dat de afgelopen jaren een econo-

mische crisis heeft geheerst en dat gevelon-

derhoud daarbij al een lange periode niet of 

in veel mindere frequentie heeft plaatsgevon-

den. Het gevolg is dat de verontreiniging door 

achterstallig onderhoud vaak ernstiger is dan 

wanneer je als gebouweneigenaar werkt met 

een goed doordacht meerjarenonderhouds-

plan (MJOP). Door achterstallig onderhoud 

stijgen de kosten in arbeid en materiaal 

significant voor de schoonmaakbedrijven. Wij 

merken nu wel dat de economie aantrekt en 

dat de vraag naar middelen om gevels in een 

goede staat te brengen weer fors toeneemt. 

Daarbij komt het natuurlijk goed van pas 

dat wij heel veel praktijkervaring hebben en 

daardoor een gedegen advies over de aanpak 

kunnen geven. Daarbij gaan wij altijd uit van 

een neutraal perspectief. Allereerst: kunnen 

we de aangetroffen verontreiniging verwijde-

ren met een zo neutraal mogelijk product? 

Als dit het geval is prefereren wij te allen tijde 

deze methodiek. Dit met als achterliggende 

gedachte de veiligheid en gebruiksvrien-

delijkheid voor de gebruiker en het minder 

belasten van het milieu. Je kunt bij een onvol-

doende (snel) resultaat altijd nog opschalen. 

Vaak zien we dat schoonmaakbedrijven 

teruggrijpen naar sterk agressieve etsende 

middelen die vaak ook schade toebrengen 

aan een ondergrond. ❚ 

www.cleaningcareproducts.com
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Vaak chemie nodig door combinatievervuiling die niet met één methode te verwijderen is. Ernstige vervuiling door goed meerjarenonderhoudsplan voorkomen, maar ook bij 
achterstallig onderhoud bereikt chemieinzet goed resultaat.

088 435 6666


