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CLEANING CARE PRODUCTS INTERNATIONAL BV, AL MEER DAN 15 JAAR ÚW PARTNER IN
REALISEREN VAN SUCCESVOLLE GEVELONDERHOUDSPROJECTEN
Bij het uitvoeren van gevelonderhoud staat u als specialist vaak voor een groot aantal uitdagingen.
Naast het bepalen van de scope van een project kunt u kiezen uit een ongekend aantal merken of partijen
waarmee u een project kunt starten. Met name voor het conserverend c.q. beschermend onderhoud van
gesloten niet poreuze ondergronden, zoals bijvoorbeeld gemoffeld of geanodiseerd aluminium zijn er vele
smaken en soorten. Ook binnen ons pakket van beschermsystemen hebben we een groot aantal oplossingen die
geschikt kunnen zijn voor uw project.
Bij CCPI willen we u als gevelspecialist graag projectmatig ondersteunen om projecten tot een succes te
maken. Hierbij werken wij niet vanuit een product maar vanuit de ondergrond en de huidige technische conditie met in ogenschouw nemend de scope van onze opdrachtgever. Oplossingsgericht met een transparant en
onderbouwd verhaal in de vorm van een uitgebreid projectadvies. waarmee u de volgende stap kunt zetten!

“Bij CCPI werken we niet vanuit een product maar vanuit de ondergrond,
vervuiling & technische staat als startpunt”
Bij het bepalen van de juiste oplossingen dienen er een groot aantal
factoren te worden meegenomen in de afweging en uiteindelijke keuze
voor het toe te passen beschermsysteem. Zo dient er gekeken te worden naar de materialisatie van de ondergrond, wat zijn de significante
omgevingsfactoren die van invloed zijn op de vuilbelasting, wat is de
onderhoudshistorie, zijn er beschadigingen aanwezig, in hoeverre is de
ondergrond verkrijt of verweerd, wat is de huidige glansgraad etc. etc.
Al deze vragen dienen te worden beantwoord voor het bepalen van
het meest geschikte beschermsysteem. In het toewerken naar de juiste
oplossing dienen de ondergronden eerst grondig gereinigd te worden
aan de hand van een 0-beurt. De juiste en geëigende reinigingsmethodiek hangt altijd samen met de aanwezige verontreiniging en verkrijting/verwering. Bij CCPI kiezen we ervoor om een ondergrond op een
zo verantwoord mogelijke wijze te reinigen zonder de ondergrond te
beschadigen of de conditie verder te te laten degraderen. In de praktijk
zien we helaas nog veel te vaak dat ondergronden gereinigd worden
met zwaar etsende of blekende reinigingsmiddelen die de ondergronden niet reinigt maar juist verder laat degraderen met vaak onherstelbare schades. Iets wat u als gevelspecialist absoluut wilt voorkomen.
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Zodra een ondergrond gereinigd is spreken wij van een 0-situatie, de ondergrond is schoon en vrij van verkrijting of verwering. Bij het conserveren van ondergronden trachten wij in eerste instantie altijd de geveldelen
de uitstraling te geven zoals deze oorspronkelijk bedoeld was. Daarnaast hebben wij een sterke voorkeur voor
het gebruik van reversibele, zelfopofferende en niet filmvormende beschermsystemen. Dit geheel in lijn met
bijvoorbeeld de richtlijnen en kwaliteitseisen van een brancheorganisatie zoals de VMRG. Daarnaast zijn dit
soort beschermsystemen vaak gebruiksvriendelijker en zijn de risico’s in combinatie met de applicatievoorwaarden vele malen kleiner in vergelijking met bijvoorbeeld filmvormende beschermsystemen.
Daarnaast is het vaak niet nodig om filmvormende (“permanente”) beschermsystemen toe te passen omdat
de ondergrond na reiniging in een prima staat verkeerd. In zo’n geval kunt u als specialist beter kiezen voor
een reversibel systeem in combinatie met een onderhoudsprogramma, dit levert continuïteit op voor zowel u
als gevelspecialist, beheerder of eigenaar en daarnaast voor de te behandelen ondergrond!

“Wij hebben de sterke voorkeur voor het gebruik van reversibele,
zelfopofferende en niet filmvormende beschermsystemen”
Helaas zien we een hoop projecten waar in het verleden gekozen is voor een productbenadering. Dit heeft
geresulteerd in ondergronden die behandeld zijn met de verkeerde reinigingsmiddelen en/of vervolgens
geconserveerd met allerlei soorten filmvormende beschermsystemen. Applicateurs en beheerders zijn gevallen voor mooie termen als “permanent”, “nano-coating”, “onderhoudsvrij”, “zelfreinigend”, “10 jaar garantie”
etc. etc. We komen wekelijks op verschillende projecten waar de aangebrachte coating aan het craquleren is
en/of wit uitslaat doordat het proces van verkrijting of verwering gewoon doorgaat onder de reeds aangebrachte coating. U als gevelspecialist staat voor een hels karwei want het verwijderen van de aangebrachte
coating is vaak een grote bron van ergernis (tijd en dus geld). Dit gevoel wordt versterkt wanneer blijkt dat
het aanbrengen van dit soort coatings totaal onnodig blijkt te zijn geweest. Het zonder enige onderbouwing
en/of onderliggende kennis aanbrengen van coatings is iets wat wij steeds regelmatiger aantreffen met dus
alle gevolgen van dien.
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Om u als gevelspecialist of vastgoedbeheerder betere handvaten te geven heeft CCPI het Conditiescore Systeem ontwikkeld. Hierbij werken wij altijd projectmatig naar een gedetailleerd en onderbouwd advies voor
het toe te passen beschermsysteem. Aan de hand van een unieke formule met daarin 8 variabelen komen we
tot een conditiescore. Deze score loopt van 1 tot 5 waarbij de scores aangeven in welke technische staat de
ondergrond verkeerd. Hierbij is 1 een nieuwe ondergrond en 5 een ondergrond welke technische gezien zich
aan het einde van de levensduur bevind. Het bepalen van de score gaat altijd samen met het plaatsen van
referentieproeven.

“Met het CCPI Conditiescore Systeem werken we projectmatig naar een
gedetailleerd en onderbouw advies”
De beschermsystemen van CCPI lopen uiteen van synthetische natwax beschermsystemen tot filmvormende
beschermsystemen in RAL kleur en alles wat er tussen zit.
De verschillende eigenschappen van de beschermsystemen
bepalen uiteindelijk voor welke conditiescore en dus ondergrond deze het meest geschikt is.
Zoals reeds eerder aangegeven hebben wij een sterke voorkeur voor reversibele beschermsystemen. Deze beschermsystemen zijn uitstekend toepasbaar op ondergronden
welke gecategoriseerd worden in conditiescore 1 tot en met 3.
Het gebruik van filmvormende beschermsystemen adviseren
wij enkel en alleen wanneer een ondergrond technisch gezien in een matige of slechte conditie word gecategoriseerd.
Feitelijk pas je dit soort beschermsystemen enkel toe
wanneer er uitgeweken moet worden naar een levensduur
verlengend beschermsysteem.
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Concluderend biedt het CCPI Conditiescore Systeem u als gevelspecialist of vastgoedbeheerder een gedetailleerde en onderbouwde fundering voor uw aankomende project. Bij CCPI trachten we onze relaties te
voorzien van duidelijke en transparante adviezen waarbij we de ondergronden de aandacht geven die het
verdiend met hierbij een duidelijke budgettering. Dit alles komt terug in een uitgebreid projectadvies i.c.m.
een onderhoudsprogramma en eventueel projectbegeleiding of opstart.

Een aspect dat vaak vergeten wordt is het periodieke onderhoud van ondergronden. Na het uitvoeren van een
0-beurt brengen we de technische staat van de ondergrond
terug naar conditiescore 1, 2 of 3. Na het uitvoeren van deze
0-beurt kan teruggevallen worden op de richtlijnen en kwaliteitseisen van de VMRG. Afhankelijk van de vuilbelasting en
of we te maken hebben met vlakke beregende gevels dient
een onderhoudsprogramma opgesteld te worden. Minimaal
dient de ondergrond tweemaal per jaar neutraal gereinigd
te worden en vervolgens te worden onderhouden met een
synthetisch natwax systeem. Dit klinkt wellicht dubbel in uw
oren, we hebben tenslotte een 0-beurt uitgevoerd met daarbij conserverend onderhoud. Echter door de reeds aangebrachte conservering op de juiste manier te onderhouden
zal dit de levensduur van het beschermsysteem significant
positief beïnvloeden.
Door het uitvoeren van periodiek onderhoud wordt de
betrekkelijk kostbare 0-beurt verder naar de toekomst
geschoven. Dit levert dus budgettair op de lange termijn
een aanzienlijke kostenbesparing op. Zeker wanneer een
ondergrond is behandeld met een levensduur verlengend
beschermsysteem is dit van groot belang en zeer wenselijk.

Bent u als gevelspecialist of vastgoedbeheerder geïnteresseerd geraakt of heeft u een
actueel project? Neem dan gerust eens contact met ons op.

