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Renover Jeres rør!
Hurtigt, enkelt og billigt

Filmpakken
Hovedledninger, faldstammer, stikledninger
Vi filmer dele af lejlighedens rør for at
bedømme tilstanden. Der medfølger
dokumentation på en dvd.

Faste priser fra 4.150 kr. ekskl. moms

Et nyt afløbsrør etableret inden i det gamle rør. En 2-komponents masse
af Polyurethan/Polyurea påføres indersiden af røret. Efter 3-4 timer
er foringen tør, og rørene er derfor funktionsdygtige igen allerede den
samme dag.
For at opnå det bedste resultat, skal rørene være rensede for rustskaller,
aflejringer mv. og ligeledes være blæst helt tørre inden sprøjtearbejdet
påbegyndes. Dette udfører GP entreprise naturligvis også.
Når sprøjtearbejdet er færdigt, er der etableret et nyt permanent rør
med meget lang holdbarhed inde i det gamle.

✔ Udover rensning af rør kan vi også fejlsøge med kamera.
Og hvis der er en skade på et rør, kan vi udføre spray-lining.
✔ Med spray-lining kan der udføres CE-godkendte
reparationer af faldstammer og kloakrør i huse og
etageejendomme – til fordelagtige priser!
✔ Reparationer i rør fra Ø50-160mm.
✔ Vi giver 10 års garanti – men efter tests og beregninger er
nedbrydningstiden op til 70 år.
✔ Spray-lining adskiller sig fra traditionel strømpeforing,
da det kan køre igennem vandlåse, grenrør mv, uden
efterbearbejdning.
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SÅDAN ARBEJDER VI!
Her ser du hvordan det ser ud, når vi renser rørene i en lejlighed
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1. Køkken – afløbet under vasken renses.
Tøm gerne skabet under vasken inden
vi kommer.
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2. Vaskerum – gulvafløb og vask renses.
Vi kontrollerer og udskifter evt.
vandlåsen.
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3. Badeværelse - gulvafløb og vask
renses. Vi kontrollerer og udskifter evt.
vandlåsen.
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4. Afgreninger – etapevis fortsætter
rensningen af afgreninger ud til
faldstammen
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5. Faldstamme – arbejdet afsluttes med
rensning af faldstammen
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