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Sterk, slim en snel

Een beschadigde leiding hoeft niet altijd vervangen te worden. Afhankelijk van het
schadebeeld kan GMB diverse sleufloze methoden inzetten. Of het nu om reiniging,
inspectie, renovatie of reparatie gaat, we voeren alle werkzaamheden uit met eigen
mensen en middelen. Zo heeft u als opdrachtgever het hele werk lang slechts met één
partij te maken. Met korte lijnen, optimale afstemming en de best beschikbare technieken
legt GMB de basis voor een snelle uitvoering en een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.
Renovatie

Robotfrezen

Zowel onder- als bovengronds wordt de infrastructuur
steeds complexer. Daarom kiezen opdrachtgevers steeds
vaker voor sleufloze technieken zoals relinen. Relinen
kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele
vervanging. Zo heeft relinen een kleinere CO2-footprint,
zijn de kosten lager en ontstaat minder er omgevingshinder.
Afhankelijk van de situatie kunnen we een GVK- of
naaldviltliner aanbrengen uitgehard met uv-licht, water
of stoom.

Tijdens de voorbewerking voor de renovatie en
reparatie zetten we robotfrezen in om obstakels als
wortelingroei, loshangende voegafdichtingen en
aangehechte afzetting effectief te verwijderen.
Aansluitend gebruiken we de robotfrees om de inlaten,
na het relinen, van binnenuit te openen. Met behulp
van de op de robot aanwezige camera kunnen we tot
op de millimeter nauwkeurig werken.

Putrenovatie
LEIDINGSOORTEN

Een putrenovatie moet net zolang meegaan als een
leidingrenovatie. Daarom hebben we een putrenovatie
systeem ontwikkeld met GVK-beplating en handlaminaat.

VRIJVERVAL

DRUK

INDUSTRIEEL

Het systeem heeft bij een gerenommeerd onderzoeks
instituut een 10.000 urentest ondergaan en is getest op

Riolering

Drinkwater

Blusleidingen

onder andere weerstand tegen grondwaterdruk.

Duikers

Afvalwater

Koelleidingen

Maatwerk
Leidingrenovatie en -reparatie is maatwerk. Op basis van

Zinkers		
			

Chemisch belaste
leidingen

ervaringen en bewezen oplossingen adviseren wij u graag
over welke renovatie- of reparatiemethode het beste aan
uw wensen voldoet.

Reparaties
Soms is het niet noodzakelijk een complete renovatie uit te
voeren. Dan volstaan reparaties om de leiding weer op het
gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Afhankelijk van de
situatie kunnen we reparaties uitvoeren door middel van
GVK-matten, RVS-schaaldelen of injecties met Winseal.

