WAAROM KIEZEN VOOR HEUTERMAN GROEP?
Mobiele injectie installaties
Digitale laserapparatuur, afleesbaar per halve millimeter
Laserapparatuur onder afschot instelbaar
Eigen bevoorrading
Liftproces per direct te onderbreken
Geen bekisting nodig bij het liften van betonpaden
Geen restanten van afgebroken koperen buisjes in uw vloer
Geen breukschade in de toplaag
Geen grote hoeveelheden water nodig tijdens productie
Geen verzwakking van uw vloer na afwerking boorgaten
HEUTERMAN GROEP BESCHIKT OVER:
Detectieapparatuur voor vloerverwarming en betonbewapening
Hefgereedschap
Warmtecamera
Diamantboor gereedschap
Roterende laserapparatuur

Detectie bewapening

Detectie leidingen

Detectie vloerverwarming

Liften van betonvloeren

Heuterman Groep

www.heutermangroep.nl

Burg. van Lyndenpark 7
6675 AZ VALBURG
Kantoor: +31 (0) 683 997 610
Mobiel: +31 (0) 620 408 972

FUNCTIONEERT UW EB EN VLOED VLOER NIET MEER?

E: info@heutermangroep.nl
W: www.heutermangroep.nl

IS UW BETONPAD VERZAKT?

KvK 11055113
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BETONVLOER LIFTEN
WORDT UW PRODUCTIEPROCES BEMOEILIJKT?

02-02-17 15:19

HOE WERKT ONS VLOERLIFTSYSTEEM?

VOOR

NA

Met het vloerliftsysteem van Heuterman Groep is het mogelijk
om met behulp van hardschuim injecties een verzakte betonvloer
omhoog te tillen en alle holle ruimtes te vullen.

Wanneer een ondergrond veel belasting krijgt te verduren of
niet voldoende verdicht is, kan deze op den duur verzakken.
De verzakte betonvloer kan een gevaarlijke situatie opleveren,
die eenvoudig te vermijden is. Vaak wordt er aan vloerrenovatie
gedacht. Maar verzakkingen zijn snel, zonder hoge kosten of veel
overlast, te herstellen.
Onze injectiemethode, waarin wij gebruikmaken van QS2050
Hardschuim, maakt het mogelijk uw betonvloer naar het gewenste
niveau te brengen.
DE VOORDELEN VAN QS2050 HARDSCHUIM
Snelle uitharding

Door pluggen in de betonvloer te plaatsen, en deze met
hardschuim te injecteren, wordt de vloer gelift en op elk gewenst
niveau gebracht. Na het liften worden de pluggen verwijderd en
werken wij de vloer weer af. U ziet vrijwel niets van onze bewer
king terug, behalve dat uw vloer weer op de gewenste hoogte ligt.
Voor hallen in de landbouw en kassen van een kwekerij, biedt
deze techniek een ideale oplossing. Door verzakking kan een
dusdanig groot hoogteverschil ontstaan dat uw eb en vloed
systeem niet meer functioneert. Ook het rollen van uw productie
karren kan worden bemoeilijkt. Deze verzakkingen zijn eenvoudig
te herstellen.
Ons vloerliftsysteem kent meer voordelen. Zo is het hardschuim
erg licht van gewicht en kan het dus geen verzakkingsproblemen
veroorzaken en het is makkelijk toepasbaar. Daarnaast is het een
zeer duurzame en milieuvriendelijke oplossing.

Vloeit niet uit
Hoog aandeel vaste stoffen
Hoge druksterkte
Licht van gewicht
Brede toepassing

VERMIJD BLIJVENDE SCHADE EN NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

info@heutermangroep.nl
T 06-20 40 89 72
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