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JÁDROVÉ VRTÁNÍ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SPRAY
RELINING

O NÁS
Jsme poskytovatelé a distibutoři reline
sprejovací technologie společnosti CZECH
PIPE RELINING v České republice.
Věděli jste, že výměna odpadního potrubí není
nutná? Renovace Vašeho domovního systému
může být rychlá a jednoduchá. revoluční
technologie v rekonstrukci odpadního
a dešťového potrubí bez nutnosti bourání.
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představujeme
relining
potrubí
Relining je inovativní metoda v oblasti
renovace odpadního potrubí, při které není
nutné časově náročných demolic. Zastaralé,
nebo nefunkční potrubí se místo toho uvnitř
zrenovuje vrstvou polymerní směsi, která
vytvoří nový odolný povrch.

proč zvolit metodu reliningu
1. KVALITA, KTERÉ MŮŽETE DŮVĚŘOVAT
Tuto metodu používají pouze proškolení, kvalifikovaní, a certifikovaní zaměstnanci. Můžete tak
věřit, že spolupracujete s odborníky.
2. NENARUŠENÍ BĚŽNÉ DENNÍ RUTINY
Tato metoda umožňuje zachování běžného života v průběhu renovace odpadů nebo kanalizace.
Obyvatelé či zaměstnanci mohou zůstat v budově a jsou vystaveni minimálnímu ruchu.
3. ELIMINACE VZNIKU ODPADŮ
Během realizace nedochází k demolici stěn či podlah. Nevzniká tedy žádný odpad, se kterým
je potřeba adekvátně zacházet.
4. POTRUBÍ, KTERÉ ODOLÁ ZKOUŠCE ČASU
Materiál použivaný touto metodou je vysoce odolný vůči detergentům, chemikáliím a mazům.
Díky vysoké elasticitě je též odolný vůči prasklinám a napětí způsobenému tepelnou roztažností
nebo jiným mechanickým namáháním.
5. ŽÁDNÉ PROSAKOVÁNÍ
Toho je dosaženo díky hladkému a především bezešvému povrchu, který je vytvořen uvnitř
stávajícího potrubí.
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SPRAY
RELINING
Materiál relining je
vhodný pro všechny
povrchy
trubkového
materálu,
jako
je
plast, litina, kamenina,
měď, ocel. Díky této
všestranosti je ideální
volbou.

1. ČÁST
Nejprve se do potrubí zavede kamera,
kterou se zjistí aktuální stav. Poté se
potrubí mechanicky vyčístí a propláchne
vodou, čímž se odstraní veškeré usazeniny
a nečistoty.
2. ČÁST
Vyčištěné potrubí se důkladně vysuší
vzduchovým válcem. Následně je opět
provedena inspektáž kamerou, která slouží
ke kontrole suchosti a neporušenosti
povrchu.
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3. ČÁST
Poté, co potrubí prošlo kontrolou,
je obloženo dostatečným
množstvím ElastoFlake, aby bylo
dosaženo minimálního potahu
3 mm. Pro kontrolu správnosti
provedených prací připravíme
zákazníkovi záznam potrubí po
renovaci, který bude uložen na
flash disku.

Potrubí je připraveno
k používání.

POVRCH, KTERÝ OBSTOJÍ
VE ZKOUŠCE ČASU
Materiál používaný touto metodou je vysoce odolný
vůči detergenům, chemikáliím a mazům. Díky vysoké
elasticitě je též odolný vůči prasklinám a napětí,
způsobenému
teplotní
roztažností
nebo
jiným
mechanickým
namáháním.
Dlouhodobě
zvyšuje
životnost potrubí, chrání proti korozi a opotřebení, jelikož
se dokonale přizpůsobí změnám v axiální a radiální
velikosti potrubí. Hladký povrch zajišťuje lepší průtok
a minimální přilnavost nečistot.

05

revize kanalizace kamerou
Máte problém s odpadem a nevíte, jaká může být jeho příčina?
Provádíme kontroly inspekční kamerou PIPECAM 20 EXPERT (20m kabel) s barevným
LCD s LED přisvícením, kabely i kamera jsou vodotěsné.
Zjistíme stav a vyhodnotíme závady, výstupem kontroly bude protokol v písemné
formě, včetně vidozáznamu a fotodokumentace na SD kartě, nebo USB flash disc.
zjistíme stav Vaší kanalizace a vyhledáme poškozená místa
příčiny vlhnutí zdiva z důvodu úniku splaškové, nebo dešťové vody z kanalizace
zjištění mechanické překážky v kanalizaci
netěsnost kanalizace, zápach z odpadu
odhalení příčiny opakovaného ucpání

K vyhodnoceným závadám Vám samozřejmě nabídneme
optimální řešení jejich
odstanění.
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REFERENCE
INTER SPRÁVA BUDOV s.r.o.
Nonstop havarijní služba (7 dní v týdnu 24h).
Pravidelná údržba objektů, úpravy zeleně,
stříhání keřů, přořezávky, zakládání zelených
ploch.
DM DROGERIE
Nonstop havarijní služba (7 dní v týdnu 24h).
Pravidelná údržba objektů, výstavba nových
provozoven.
POVODÍ OHŘE STÁTNÍ PODNIK
Stavby a rekonstrukce objektů. Rekultivace
zeleně a prořezávka podél toků.
SALLEROVA VÝSTAVBA SPOL s.r.o.
Výstavba, rekonstrukce a pozáruční opravy
objektů - Čechy a Morava.
RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY s.r.o.
GO rozvodových stanic, Ústecký a Středočeský
kraj.
IPS SKANSKA a.s.
Stavba čerpací stanice SHELL Hora svatého
Šebestiána.
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.
Nonstop havarijní služba (7 dní v týdnu
24h). Mimozáruční opravy (stavební servis),
remodeling objektů.
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