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Vervuiling in gebouwen.
Succesvolle samenwerking tussen APP All Remove en eigenaars/beheerders van gebouwen.

“Reinig, bescherm en onderhoud”:
een duurzaam en renderend concept voor eigenaars/beheerders.
APP All Remove richt zich op een effectieve en duurzame
oplossing voor vervuilingsproblemen in gebouwen.
Ons advies:
- Reinig: maak oppervlakken schoon door middel van
stoomreiniging.
- Bescherm: bescherm preventief tegen vervuiling.
- Onderhoud: door vervuiling consequent te verwijderen
en/of door periodiek onderhoud.
APP All Remove beschermt preventief
met coatings ontwikkeld in eigen laboratoria:
- Vuilwerende behandeling van wanden en vloeren met
‘ThefAPP’.
- Bescherming tegen graffiti met semi-permanente
(‘PSS 20’) of permanente (‘APP HD’) coating.

Het onderhoud dat APP All Remove aanbiedt,
heeft de volgende voordelen:
- Objecten blijven effectief en langdurig proper, waardoor
ze hun waarde behouden. Een propere leefomgeving
is prettiger en geeft een veilig gevoel.
- De aanpak is budgetvriendelijk en leidt op termijn
tot aanzienlijke kostenbesparing.
- Met APP All Remove als partner staat u niet langer
alleen met uw probleem. Het beheer van uw bouwwerken wordt daardoor vereenvoudigd.
- APP All Remove neemt vervuiling weg op milieuvriendelijke wijze. Zo draagt het concept bij tot duurzaam beheer van gebouwen.

1.Reinig
Reinigen met stoom: een zuivere manier van reinigen (geen chemicaliën) waarbij geen schade aan de ondergrond
wordt veroorzaakt.
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Stoomreiniging van wanden in gebouwen

Eindhoven, Heuvelgalerie, met ‘ThefAPP’ geïmpregneerde wanden in
metselwerk en silexbeton periodiek met stoom gereinigd.

Amsterdam, Cygnum College, oude verflagen op betonnen wanden
chemisch gereinigd met behulp van stoom.

Stoomreiniging van vloeren in gebouw

Diegem, loods, betonnen vloer
intensief gereinigd met behulp van
Steamtec.

Maastricht, ‘Entre Deux’, vloeren
in natuursteen gereinigd met behulp
van Steamtec, en vervolgens met
‘ThefAPP’ geïmpregneerd.

Sint-Lambrechts-Woluwe,
Shoppingcenter, licht chemisch
verwijderen van kauwgom.
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2.Bescherm: preventief beschermen van oppervlakken
Ondergronden blijven langer schoon wanneer deze preventief worden beschermd met:
- ‘ThefAPP’: impregnering die gevels en vloeren beschermt tegen vocht en omgevingsvervuiling. Met ‘ThefAPP’
blijven oppervlakken langer schoon en zijn deze eenvoudiger te reinigen. ‘ThefAPP’ is perfomant, onzichtbaar en
dampdoorlatend. ‘ThefAPP’ is als impregnering zowel op gevels als vloeren getest door het WTCB.
- ‘PSS 20’: semi-permanente anti-graffiti coating voor bescherming van wanden. ‘PSS 20’ is een biologisch
product. Graffiti worden met behulp van warm water of stoom weggenomen. ‘PSS 20’ is performant, onzichtbaar
en dampdoorlatend. ‘PSS 20’ is getest door het WTCB.
- ‘APP HD’: permanente anti-graffiti coating die wanden beschermt tegen graffiti en tegen indringing van andere
vormen van vervuiling. ‘APP HD’ is dampdoorlatend en bestand tegen mechanische belasting. ‘APP HD’ is getest
door het WTCB.
Beschermen van vloeren tegen vervuiling met ‘ThefAPP’

Waver, Glaxo Smith Kline, vloeren
in kalksteen met ‘ThefAPP’ geïmpregneerd.

Luik, Crowne Plaza Hotel, vloeren
in graniet met ‘ThefAPP’ geïmpregneerd.

Luxemburg, theater ‘Philharmonie’,
betonnen vloertegels in foyer met
‘ThefAPP’ geïmpregneerd.

Luxemburg, Centraal Station, tunnel
naar perrons, vloeren in blauwe
hardsteen met ‘ThefAPP’ geïmpregneerd.

Beschermen van wanden tegen graffiti als tegen vervuiling

Gent, Universiteitsgebouw UFO, wanden in beton met ‘PSS 20’ tegen
graffiti beschermd.

Luik, HSL Guillemins, wanden in
beton met ‘APP HD’ beschermd tegen
graffiti.

Avelgem, Jeugdhuis Spikkerelle,
wanden met ‘ThefAPP’ geïmpregneerd.

3.Onderhoud
- Impregnering ‘ThefAPP’ wanden: bescherming wordt onderbouwd met een garantie van 10 jaar. Vervuilingen zijn
eenvoudig weg te nemen. Een periodieke reiniging met behulp van stoom is mogelijk. Na 10 jaar wordt een lichte
reiniging en een herstel van de impregnering voorgesteld.
- Impregnering ‘ThefAPP’ vloeren: bescherming wordt onderbouwd met een garantie van 5 jaar in combinatie met
een periodiek onderhoud (dit kan naast de reguliere reiniging plaatsvinden).
- Anti-graffiti coating ‘PSS 20’: bescherming wordt onderbouwd met een garantie van 3 jaar. In deze periode
worden mogelijke graffiti consequent weggenomen. Verwijderingen met warm water onder druk of met behulp
van stoom.
- Anti-graffiti coating ‘APP HD’: bescherming wordt onderbouwd met een garantie van 5 jaar. Bij correct uitgevoerde
graffitiverwijdering dient de coating niet hersteld te worden.

Voor meer informatie, een vrijblijvende offerte, of een demonstratie: info@appallremove.be
Certificaten en testrapporten kunnen worden opgevraagd via www.appallremove.be
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