Buis
spallen con
nserveren?
Ven
nko biiedt diepga
d
ang!

De
e uitdaging
g bij het in stand hou
uden van b
buispalen die
d in het water
w
staan
n: het
be
estrijden en
n voorkome
en van corrrosie rond
dom de watterlijn.
Ve
enko biedt de oploss
sing waarm
mee conserrvering tot onder de waterlijn
w
op een
ve
eilige en kw
walitatief ho
oogwaardig
ge manier aangebrac
cht kan worrden.
DE
E OPLOSSIN
NG: EEN HA
ABITAT OM TOT
T
ONDER
R DE WATER
RLIJN TE KUNNEN WE
ERKEN
Vo
oor het beha
andelen van buispalen met
m diamete
ers van 0,30
0 tot 1,22 m heeft Venkko een syste
eem ontwikkkeld
wa
aarbij tot 2,0 m onder de gemiddelde
e waterspiege
el de buispaal droog gez
zet kan wordden. In deze situatie kunn
nen
wij de buispaall onderhoude
en en voorzie
en van een hoogwaardig
g conserverin
ngssysteem..
ORROSIEGEVAAR BIJ BUISPALEN
N
CO
In
n heel Nederrland staan buispalen inn het water. De functie van
v
eze buispalen is divers, van aaanlegsteiger tot boei, van
v
de
m
meetpunt tot meerpaal. Deze buisspalen staan
n vaak in het
waarste milie
eu voor staal en staalcconservering
g: C5M en Im2
I
zw
vo
olgens ISO 12944.
M
Met name in de
d laagwater zone en de splash zone
e ligt corrosie
e op
e loer. In gettijdegebied kan
k deze zonne zicht tot 2,0
2 m boven
n en
de
on
nder het gem
middelde wa
aterpeil bevinnden. Het behandelen
b
v
van
de
e laagwaterz
zone is vaak
k lastig in veerband met het getij. Door
D
m
middel van on
nze habitat be
eheersen wijj dit probleem
m.
ERKING VA
AN HET HAB
BITAT
WE
He
et systeem b
bestaat uit een
e
scharnie
erbaar habita
at die om de
d
buispaal geklem
md wordt, waarbij een waterdichte
w
affsluiting word
dt
na wordt hett water uit het
h habitat ge
epompt. In de
d
gemaakt. Hiern
oge kuip die daardoor ontstaat ka
an worden gestraald en
e
dro
geconserveerd
d. Het habitat is voorr deze we rkzaamhede
en
Aboma-Kebo
oma. Zaken als afzuiging
g, verse luch
ht
gekeurd door A
voo
orziening en
n verlichting
g zijn stand
daard aanw
wezig. Op de
d
habitat kunnen
n wij een ste
eiger met affscherming b
bouwen zoda
at
wij ook aan hog
ger gelegen constructies kunnen werrken.

DE VOORDELEN
►

►

►
►
►

Bu
uispalen in kkritische zo
ones
be
eschermd teegen corrosie
Du
uurzame besscherming door
be
eheerste con
ndities tijde
ens applicatiie
Ve
eilige werko
omgeving
Be
ehandeling ttot onder de
e waterlijn
Ee
envoudige vverplaatsing
g

OK TOEPAS
SBAAR BIJ OBSTAKELS
O
S
OO
Do
oordat wij me
et een scharn
nierbaar habitat werken h
hoeven niet alle
a aanwezig
ge constructties verwijderrd te worden.
Als
s de bovenste en ondersste klem om
m de paal ku nnen worden geklemd is dat voldoeende. Verderr is het voorr de
veiligheid van b
belang dat er een werk/v
vluchtruimte vvan minimaa
al 60 cm aanw
wezig is.
NEL, GEMAK
KKELIJK EN
N BREED INZ
ZETBAAR
SN
De
e afmetingen
n van het Ha
abitat zijn zo
o ontwikkeld dat transpo
ort over de weg
w mogelijkk is zonder dat er speciaal
transport noodzzakelijk is. Het
H gewicht is
s onder de 5 ton gehouden zodat me
et een relatieef lichte hijskraan het hab
bitat
om
m de buispaa
al kan worden
n gehangen.
LENING OP M
MAAT
DIIENSTVERL
De
e wijze waarrop wij onze diensten aa
anbieden is afhankelijk
a
vvan uw speciifieke wens. Wij
ku
unnen het complete pakkket werkzaa
amheden vo
oor u uitvoeeren, maar u kunt ook ons
o
ha
abitat huren om
o hierin ze lf werkzaamheden uit te voeren.
ME
EER INFORMATIE?
On
nze specialis
sten zijn altij d bereid om
m u nadere to
oelichting te geven over onze oplosssing.
Ne
eemt u gerus
st contact me
et ons op.

Venko Ou
utdoor ● +3
31(0)528-2881900
info@ve
enko.nl ● www.venko
w
o.nl

