Industriële Alpinisten met touw
ondersteunde reinigingstechniek

Met behulp van het met touwen
ondersteunde werk op hoogte worden
reinigingen, controles, inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
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> MET TOUW ONDERSTEUNDE REINIGINGSTECHNIEK

Alpine technici als industriële dienstverleners
Alle plekken waar kranen en steigers niet kunnen worden
toegepast of waar dit te duur is, zijn klassieke plaatsen waar
alpine technici worden ingezet.
Ongeacht of het nu gaat om veiligheidsreiniging bij buiswanden met
membranen, plafonds van verbrandingsruimten en collectorbuizen of
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in ketelhuizen van energiecentrales, wordt het normale bedrijfsverloop nauwelijks door de industriële

Met de reinigingstechniek met touwen
kunnen moeilijk toegankelijke gebieden in
bv. verbrandingsruimten van energiecentrales worden bereikt

klimmers beïnvloed. Deze werkwijze is snel, veilig, effectief en voordelig.

De reinigingsspecialisten werken met de zogenaamde touwreinigings-

Iedere klimmer is hierbij altijd beveiligd door twee apart geborgde

techniek. Hiermee vat men alle door touwen ondersteunde werkzaam-

touwen. Onze alpine technici zijn ervaren en goed opgeleide professionals

heden op moeilijk toegankelijke constructies of gebouwen samen, b.v. bij

in industrieel reinigen, die altijd aan het project gerelateerde, speciale en

radiozendmasten, in silo‘s of industrieinstallaties.

veilige procestechnologie en daarop afgestemde apparatuur gebruiken.

> Toepassingsgebieden:
Reinigingswerkzaamheden in grote verbrandingsruimten, b.v. buis

Waarborgen van de „Technische regels voor bedrijfsveiligheid

wanden met membranen, plafonds van ketels en collectorbuizen

2121“

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in ketelhuizen van

Besparing van steigers, kranen, hefbruggen

energiecentrales

Korte reactie- en uitvoertijden

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in industriële installa-

Installatievriendelijke processen

ties, b.v. reiniging van draagconstructies aan/in hallen, siloreini-

Veilig werken voor personeel

gingen binnen en buiten

Ervaren, opgeleid personeel voor industriële reiniging als

Reinigingswerkzaamheden in verband met explosiewerkzaamhed

industrieel klimmer

en, b.v. reiniging van kolenbunkers of silo‘s met residuen
Met de zandstraalmethode worden aankoekingen, verslakkingen en incrustaties op
betrouwbare wijze verwijderd

> Uw voordelen in één oogopslag:

Gevelreparaties
Antiroestwerkzaamheden etc.

