• GEVELREINIGING
• DAKREINIGING
• TERRASREINIGING
• HYDROFOBEREN

Specialistische reiniging,
schoonmaakonderhoud
en glasbewassing

Wat doen wij?
Gevelreiniging stoomcleanen

Stoomcleaning is het reinigen van ondergronden of gevels met water dat verhit wordt tot een
temperatuur van maar liefst 150 °C. De druk wordt op zo’n manier aangepast dat de straal zorgt voor
een optimaal schoonmaakresultaat!

Gevel sandwashing

Verbluffend resultaat, dat wordt behaald met deze manier van reinigen. De gevel komt er weer
gloednieuw uit te zien! Voor deze wonderbaarlijke metamorfose van de gevel gebruikt de SDJ Groep
geen grit maar olivinezand in het straalmiddel.

Chemisch reinigen

Bij chemisch reinigen wordt gebruikt gemaakt van de combinatie stoom en reinigingsmiddel. Deze
combinatie maakt het mogelijk om matige vervuiling, zoals verfresten of lichte roestaanslag, te
verwijderen.

Graffiti verwijderen

Graffiti wordt door ons op verschillende manieren verwijderd. Aan de hand van de ondergrond en het
verfsoort wordt de beste reinigingstechniek gekozen.

Gevel onderhoud

Ook voor deze diensten bent u bij ons aan het juiste adres:
• Uithakken van oude voegen
• Het aanbrengen van nieuwe voegen
• Eventuele renovatie van het metselwerk
• Het aanbrengen van impregneermiddelen
• Reiniging van de gevels

Hydrofoberen (impregneren)

Waarom is hydrofoberen zo belangrijk? Wanneer u uw gevel niet voorziet van deze dienst dan groeien
algen en mossen vele malen sneller en ontstaat er sneller vuil.

Dakreiniging

Dakpannen worden met gepaste druk en heet water gereinigd. Hierbij wordt vuil en aanslag van onder
andere algen en mossen grondig verwijderd. Al het overige losgekomen vuil en aanslagresten worden
vervolgens meegenomen door de spoelbehandeling die hier op volgt.

Terrasreiniging

Voor een nieuwe en mooie uitstraling van uw terras of bestrating zijn wij de juiste partij. Bestratingen
schoonmaken is een lastige en zeer intensieve klus. Maar voor ons niet, want wij maken gebruik van
professioneel apparatuur.

Glasbewassing

Dat schone ramen beter ogen dan vieze, dat hoeven we u niet te vertellen. Maar wist u ook dat het
regelmatig wassen van ramen voorkomt dat het glas beschadigd raakt door vuil?

Gevelreiniging stoomcleaning
Stoomcleaning is het reinigen van ondergronden of gevels met water dat verhit wordt tot een
temperatuur van maar liefst 150 °C. De druk wordt op zo’n manier aangepast dat de straal zorgt voor
een optimaal schoonmaakresultaat!
Stoomcleanen is vaak de beste oplossing als het gaat om lichte vervuilingen zoals algen, mos en
klimop. Het schoonmaakwater wordt verhit tot 150 °C en onder hoge druk tegen de gevel of de
ondergrond aan gespoten. De combinatie van hitte en druk zorgt er voor dat de lichte vervuiling altijd
loskomt om vervolgens weggespoeld te worden.

Wij adviseren u graag

Wij adviseren uw gevel regelmatig te laten reinigen door een specialist. Wanneer vuil te lang
op een gevel blijft zitten, krijg je het op den duur niet meer mooi schoon. Bovendien bepalen
wij de juiste druk en watertemperatuur om uw gevel te reinigen.
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Gevel sandwash
Verbluffend resultaat, dat wordt behaald
met deze manier van reinigen. De gevel
komt er weer gloednieuw uit te zien! Voor
deze wonderbaarlijke metamorfose van
de gevel gebruikt de SDJ Groep geen
grit maar olivinezand in het straalmiddel.
Wij zijn een organisatie die veel waarde
hecht aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit betekent dat wij groen
en duurzaam zijn en dat er geen stoffen
vrijkomen bij het reinigen die nadelig zijn
voor het milieu.
De gevel wordt gereinigd middels
sandwashing.
Sandwashing is het stralen onder lage druk op een milieuvriendelijke manier. De SDJ Groep maakt
bij deze manier van wassen gebruik van het milieubewuste olivinezand, tevens kan er ook gekozen
worden voor het stralen met glasparel. Olivinezand is meerdere malen getest en voldoet met gemak
aan de scherpe arbeids- en milieueisen.
Aan de hand van de staat van de gevel wordt de perfecte combinatie van lucht, water en olivinezand
toegepast. Dit zorgt er voor dat de originele structuur van het steensoort wordt behouden. Om dit
alles te optimaliseren gebruiken wij het milieu- en gevelvriendelijke Torso-systeem.

Voordelen van het Torbo-systeem:
• 60% minder afval- en stofuitstoot dan andere systemen;
• Voldoet aan alle gestelde milieu en Arbo-eisen;
• Hoge efficiëntie;
• Weinig stof;
• Staalkracht en grofheid zijn voor elke individuele gevel aan te passen;
•Geschikt voor ieder soort gevel en ieder soort vervuiling

Chemische reinigen

Bij chemisch reinigen wordt gebruikt gemaakt van de combinatie stoom en
reinigingsmiddel. Deze combinatie maakt het mogelijk om matige vervuiling, zoals
verfresten of lichte roestaanslag, te verwijderen. Het soort reinigingsmiddel wordt
zorgvuldig gekozen aan de hand van het type steensoort en vervuiling.

Graffiti verwijderen
Graffiti wordt door ons op verschillende manieren verwijderd:
• Stoomcleaning
• Met reinigingsmiddel
• Door middel van stralen
Aan de hand van de ondergrond en het verfsoort wordt de beste reinigingstechniek gekozen.

Graffiti verwijderen door middel van stoomcleanen
Deze techniek van reinigen heeft als voordeel dat er geen agressieve reinigingsmiddelen worden
toegevoegd aan het water. De hoge temperatuur van het straalwater zorgt er voor dat het verf van de
graffiti wordt opgelost en vervolgens wordt weggespoeld.
Graffiti verwijderen met reinigingsmiddel
Er zijn een aantal graffitisoorten die zich gemakkelijk laten verwijderen door een reinigingsmiddel.
In dit middel gebruiken wij veelal biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen, dus ook dit
middel is milieubewust. Deze manier van reinigen wordt vaak toegepast op gladde of geschilderde
oppervlakten.
Graffiti verwijderen door middel van stralen
Het stralen van oppervlakten met graffiti er op is de derde manier om het verf te
verwijderen. Bij deze methode wordt water gemengd met een zeer zacht straalmiddel, dit zorgt niet
alleen voor een goed effect maar ook dat de ondergrond in zijn originele status verblijft.
Kortom: voor elke ondergrond en voor elke vorm van graffiti hebben wij een oplossing die daar bij
aansluit en effectief is!
Graffiti verwijderd, en dan?
Wij hebben niet alleen oplossingen voor het verwijderen van graffiti maar ook voor het behouden
en beschermen van de ondergrond. Een anti-graffiticoating zorgt er voor dat uw ondergrond wordt
beschermd tegen nieuwe mogelijke graffiti vervuilingen. Deze bescherming biedt twee opties: een
permanente oplossing en een semi-permanente oplossing.

Gevel onderhoud
De SDJ Groep biedt vele diensten, zo kunt u ook bij ons terecht voor het uithakken van oude
voegen maar ook kunt u nieuwe voegen laten aanbrengen door ons. Mocht er schade zitten in uw
metselwerk dan staan wij ook klaar voor u om dat te renoveren. Tevens kunnen wij door het gebruik
van verschillende technieken uw gevel reinigen en kunnen wij ook impregneermiddelen aanbrengen,
deze middelen zijn tegen vocht en vuil.

Uw gevel repareren?

Vraag dan via www.sdjgroep.nl een vrijblijvend offerte aan of bel en
mail naar 070-5142011 en info@sdjgroep.nl.

Hydrofoberen (impregneren)
Waarom is hydrofoberen zo belangrijk? Wanneer u uw gevel niet voorziet van deze dienst dan
groeien algen en mossen vele malen sneller en ontstaat er sneller vuil. Ook slaat vocht door aan de
binnenzijde van uw gevel en er kan vorstschade ontstaan waardoor stenen kunnen scheuren en zelfs
breken. Kortom, hydrofoberen is een must voor behouden van schone gevels!

Na alle reinigingswerkzaamheden op de gevel kan het hydrofoberen beginnen. Een vloeiende straal
met impregneermiddel wordt van boven naar beneden over de gevel gespoten waardoor er geen plek
wordt gemist. Dit zorgt voor een solide laag met impregneermiddel waardoor uw gevel voor een lange
tijd schoon blijft! Als klap op de vuurpijl zullen wij uw ramen wassen zodat uw huis er weer prachtig
schoon uitziet!
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Dakreiniging
Dakpannen worden met gepaste druk en heet water gereinigd. Hierbij wordt vuil
en aanslag van onder andere algen en mossen grondig verwijderd. Al het overige
losgekomen vuil en aanslagresten worden vervolgens meegenomen door de
spoelbehandeling die hier op volgt. Kleine stofdelen worden afgevoerd via uw dakgoot
en regenpijp. Het resterende en grotere materiaal dat overblijft wordt door ons
verzameld.
Onder al het vuil van een dak kunnen soms onregelmatigheden ontstaan, hierom
inspecteren wij na het reinigen van het dak of dit ook werkelijk het geval is. Mocht
dit zo zijn dan wordt dit aan u doorgegeven zodat toekomstige problemen vroegtijdig
voorkomen kunnen worden.

Terrasreinigen
Voor een nieuwe en mooie uitstraling van uw terras of bestrating zijn wij de juiste partij.
Bestratingen schoonmaken is een lastige en zeer intensieve klus. Maar voor ons niet, want wij maken
gebruik van professioneel apparatuur. Een hogedrukreiniger waar water uitkomt met een temperatuur
van maar liefst 130 °C klaart de klus. Tevens zitten er géén chemicaliën in het water, dit maakt het
reinigingsproces dus milieuvriendelijk! Door deze manier van schoonmaken bespaart u zeer veel tijd
en hoeven er geen nieuwe tegels of stenen aangeschaft te worden.
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Glasbewassing
Dat schone ramen beter ogen dan vieze, dat
hoeven we u niet te vertellen. Maar wist u ook
dat het regelmatig wassen van ramen voorkomt
dat het glas beschadigd raakt door vuil?
Met ons Telescopische glasbewassing komen wij
bovendien overal bij, zonder trappen of stellages.
Het water dat wij gebruiken is mineraalvrij. Dit
werkt vuilafstotend en droogt streeploos op.
Ook traditionele glazenwasserij met ladders,
gondels, hoogwerkers of stellages behoort tot de
mogelijkheden. Al onze medewerkers zijn VCA
gecertificeerd waardoor u altijd verzekerd bent
van de hoogste kwaliteit en veiligheid.

Onze nieuwe aanwinst: Dibo JMB-M
De Dibo JMB-M warmwater hogedrukreiniger
is veelzijdig toepasbaar dankzij de eigen
krachtbron en de autonome werking,
zeker op plaatsen waar geen elektriciteit
voorzien is. Deze trailer is uitgerust met de
nieuwste groene technologieën, onder meer
onze eigen GreenBoiler die een enorme
brandstofbesparing oplevert. Eveneens zorgt
het Intercoolingsysteem, waarbij water uit
de tank gebruikt wordt voor motorkoeling
en voorverwarming via de warmtewisselaar,
voor een brandstofbesparing van 15% voor
de branderketel. De dieselmotor wordt
bovendien extra gekoeld door een
bijkomend luchtkoelingssysteem voor
het gehele motorcompartiment. Met
het milieu in gedachte, installeerden we
ook een automatisch stopsysteem dat de
hogedrukreiniger uitschakelt wanneer er een
halfuur geen reinigingsactiviteit is. Bovendien

kan er gereinigd worden met minder dan 85dB
wanneer de trailer gesloten is. De groene
gedachte van DiBO keert steeds terug: zo
ook in de groengekleurde aerodynamische
openklapbare behuizing uit polyethyleen.

De Jong Schoonmaakdiensten

De Jong Schoonmaakdiensten bestaat
sinds 2000. Wij zijn gestart vanuit Rijswijk
maar inmiddels gevestigd in Wassenaar. De
afgelopen 10 jaar hebben wij met veel plezier
gewerkt voor diverse bedrijven, instellingen en
particulieren.
Ons team bestaat uit VCA-gecertificeerde
medewerkers. Wij hebben een vaste kern en
werken daarnaast samen met gespecialiseerde
uitzendkrachten. Hierdoor kunnen wij flexibel
inspelen op de wensen van onze klanten terwijl
we de kosten laag houden.
Ons brede dienstenaanbod, persoonlijke
service en flexibele werkinstelling hebben ons
tot een geliefd schoonmaakbedrijf gemaakt in
de regio, en ver daarbuiten.
Kijk voor meer informatie op:

www.dejongschoonmaakdiensten.nl

070-514 20 11
info@dejongschoonmaakdiensten.nl
www.dejongschoonmaakdiensten.nl

