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När du har höga
krav på service och
kvalitet

Vi utför följande arbeten
• Beläggningsskärning från 50mm- 150mm
• Relining med flexibelt foder
• Punktreparationer
• Kamerainspektion med observationsdokument

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT.

Om oss och
vårt material

Vi är ett lokalt förankrat företag med mer än 16 års erfarenhet av relining med flexibelt
foder i de mest förekommande självfallsledningarna så som dag och spillvattenledningar.
Vi och våra samarbetspartners använder endast material som håller hög kvalitet och är
testat och godkänt av SP och Brif.
Ett flexibelt foder är en polyesterfilt som är beklädd med en film som kan bestå av pvc,
polyester, silikon mm. Man impregnerar filten invändigt med en 2 komponents plast med
hög viskositet för att mätta filten. Filten fungerar som en armering i det nya röret.
Med hjälp av ett tryckkärl vränger man det nya röret på plats med tryckluft. Efter
härdning har man ett nytt rör med samma kvalitet som de du köper hos VVS-butikerna.
Våra leverantörer kvalitetskontrollerar och har ständig uppföljning att vi utför vårt arbete
enligt deras anvisningar och miljökrav.
Materialen är knutna till så kallade batchnummer och registreras i våra egenkontroller
och på så vis kan man följa den färdiga produkten ända tillbaka till ursprunget.
Sanitet & Spolteknik samarbetar med lokala bygg och vvs företag vilket innebär att vi
kan hjälpa er från start till mål.

Hur går det till?
• Rörsystemet spolas och rensas från slam
och påbyggnader.
• Rörämnet monteras på plats med hjälp
av tryckluft. Efter härdning uppnår
det nya självbärande och skarvfria
rörets egenskaper som motsvarar ett
konventionellt rör.
• Med ett kameraövervakat robotverktyg
öppnas anslutande stickledningar.
Ett nytt invändigt grenrör monteras.
Anslutande rör kan nu monteras på
motsvarande sätt i stickledningen.

• Samtliga moment vid monteringsarbetet
övervakas och kontrolleras genom
kamerainspektion.
• Färdig installation besiktigas och
dokumenteras genom kamerainspektion
och sparas på usb/dvd. Detta ger en
tydlig garanti på att ett fullvärdigt arbete
utförts.

Stammar

Grenrör

Markrör

Stammar och samlingsledningar med många
böjar är ingen match för vårt flexibla foder som
klarar både 90 gradiga böjar och dimensionsförändringar i en följd .

Grenförstärkningar kan monteras på olika sätt.
Det vanligaste är att de förs upp i stamledningen
till sin position i avsedd gren där man har en
kamera som övervakar installationen ..

Markförlagda ledningar kan utsättas för rotintrång via sprickor och och otäta skarvar.
Med rotskärning tar man lätt bort rötterna och
därefter monterar man ett skarvfritt flexibelt
foder som inte ger rötterna möjlighet att komma
in i röret igen.

Har du koll på dina avlopp?
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• Några tips på vägen

• Sättningar i markytor

• Återkommande stopp

• Fuktiga källarväggar/golv

• Kluckande ledningar

• Oproppade gamla stick

• Dålig avrinning

• Fukt på väggar

• Rostiga ledningar

•

Lukt

