
Kloakrenovering
– Hurtig og effektiv.

HURTIG OG 
EFFEKTIV

KLOAK-
RENOVERING 

Lidt bedre end de andre go’e!



Spray coating
Renovering af faldstammer og stikledninger til lejligheder.
Hurtig, enkelt og effektiv.

Strømpeforing
Renovering af faldstammer og rørledninger i jorden.

Spuling af kloak 
og faldstammer
Det er vigtigt at holde ledningsnettet rent, så man slipper 
for driftsproblemer og lugtgener.

Filmpakken
Hovedledninger, faldstammer, stikledninger
Få en komplet tilstandsvurdering dokumenteret på DVD 
og et tilbud på udbedringen.

Finansiering
Økonomien er vigtig. Derfor tilbyder vi finansiering af 
kloak renoveringen.

2



Spray de gamle rør
Et nyt afløbsrør etableret inden i det gamle rør. En 2-komponent masse af Polyurethan/Polyurea 
påføres indersiden af røret. Efter 3-4 timer er foringen tør, og rørene er derfor funktionsdygtige igen 
allerede samme dag.

For at opnå det bedste resultat, skal rørene være rensede for rustskaller, aflejringer mv. og ligeledes 
være 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.
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Det ved vi godt, så bare rolig... 
Med Repipe Coating System, som i al sin enkelthed går 
ud på en coatning af de eksisterende afløbsrør og fald-
stammer, lukkes alle mindre sprækker og huller og sikrer 
rørenes holdbarhed langt ud i fremtiden. Materialet er 
100% krympefrit.

Det er smart 
Dels fordi coatningen minimerer omfanget af rod, snavs 
og bøvl, og dels fordi den både er effektiv og prisbesa-
rende.
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CA. 10 TIMER

Grundig information
– Alle der er berørt af processen bliver 
informeret og kan stille spørgsmål på 
telefon, mail eller direkte til os. Vi kom-
mer også gerne til beboermøder, hvis 
der er behov for det

Forberedelse
– Vi lukker for vandet, afdækker gulve 
med beskyttende tæpper, afmonterer 
toilet og vandlåse. Det eneste beboeren 
skal sørge for er at tømme hylder og 
skabe i arbejdsområdet

Rensning 
– Vi renser og tørrer rørene, så de er klar 
til TV-inspektion

Sagt på jysk, så 
er det da træls…
Når håndværkeren træder ind af døren, og man på for-
hånd ved, at det ender med rod, snavs og bøvl i dagevis, 
når rørene i ejendommen skal skiftes, eller faldstammer-
ne skal renoveres. 
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CA. 10 TIMER

Aflevering 
Naturligvis har vi monteret toilet og 
vandlåse og ryddet pænt op efter os. 
Kunden modtager al tv dokumentation 
af afløbene. 
Alt sammen på én dag pr. lejlighed

Coating af rørene
– Så går vi i gang! Rørene coates med 
materialet 2 gange med kort mel-
lemrum. Resultatet er et helt nyt og 
samlingsfrit rør inde i det gamle, som 
allerede efter ca. 4 timer vil være klar 
til brug

TV-inspektion af rørsystemet
– Vi foretager en grundig undersøgelse 
af hele rørsystemet

Produktegenskaber

Arten af polymer:  Polyurea - urethane

Antal komponenter: 2

Blandingsforhold: 1:3

Flammepunkt: A: 248° C

  B: 212° C

Vedhæftning: Stål uden primer

Service temperatur:

Luft: (- 40° C - + 140° C)

Under vand: 80° C www

Krympning: 0%

Trækstyrke: 20 Mpa

Elasticitet: 50 %

Shore hårdhed:  A 95

Pot Life: 20 min

Trykstyrke: 110 Mpa

Vandgennemtrængelighed: Ingen gennemtrængning

LEVETID+50 ÅR

10 ÅRS 100% GARANTIPÅ COATNING



Når der er brug for renovering af en kloakledning eller 
faldstamme og arbejdet skal udføres hurtigt og uden op-
gravning – for eksempel hvis kloakken ligger under selve 
boligen – er en strømpeforing en meget velegnet metode.

Fordele ved strømpeforing
• Det er billigere at få udført strømpeforing
  end at grave hele kloaksystemet op

•  Færre lugtgener, mindre graverod, mindre svineri

• Det er hurtigt og nemt! 

•  Hele processen tager ikke mere end 24 timer

Strømpeforing

Gode grunde til at få spulet kloak og faldstammer

• Der er lugtgener fra kloak og faldstammer

• Der er begyndt at stå vand i kloak og brønde.
 
• Vask og toilet er stoppet

Sørg for at holde kloak og faldstammer 
ren med jævnligt spuling  

Spuling - få renset og spulet kloak og faldstammer
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TV-inspektion

• Giver et overblik over ledningsnettets tilstand.

• Alt dokumenteres også eventuelt udført arbejde.

• Få en rapport i dag, så eventuelle begyndende 
 skader opdages i tide.

GP Entreprise tilbyder et unikt og tilpasset finansieringsforslag i forbindelse med 
renoveringen med en udbetaling på kun 20% af hovedstolen.

Det afvikles med en lav månedlig ydelse pr. lejlighed, variabel rente og en løbetid 
på 60 måneder.

Spørg efter et tilbud.

Filmpakken

Finansieringsløsning v/ Sprayline renovering
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GP-Entreprise aps · Aalborgvej 162 · 8830 Tjele · Tlf. 8662 6312 · Mail adresse · kloak@gp-entreprise.dk

Kontakt os her
Hurtig og effektiv kloakrenovering...

GP-ENTREPRISE.DK

Referenceliste: 
• Forsvaret (Skive Kaserne 
 – ca. 3.000 m. faldstammer)
• Brøndum Boliger, Viborg
• Advokatfirmaet Dahl, Viborg
• ALKA Forsikring
• Forsorgshjemmet Aarhus
• TRYG Forsikring
• AB Jordbro Aarhus N
• Frijsenborg Slot
• Aarhus Universitetshospital
• Thisted Forsikring
• VidenDjurs
• Havnen, Esbjerg

• Hirtshals Rådhus
• Regionshospitalet Midt Viborg  
 (13 etager, ca. 2.000 m 
 faldstamme)
• AAB Abildhaven Aarhus
• Pebermyntevej 37-39, Viborg
• Pebermyntevej 41-43, Viborg
• Ejerforeningen Stadion Allé,   
 Århus
• Pierre Ejendomme, Kolding
• Sundhedens Hus, Aalborg
• Og mange flere…


