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BUCHEN is deel van de REMONDIS-
Group, een van‘s werelds grootste 
dienstverleners voor recycling, service 
en water. De groep heeft vestigingen en 
deelnemingen in meer dan 30 landen 
in Europa, Afrika, Azië en Australië. Hier 
werken meer dan 30.000 medewerkers 
voor circa 30 miljoen burgers en vele dui-
zenden bedrijven. Op het hoogste niveau. 
In opdracht van de toekomst.

BUCHEN KraftwerkService GmbH 
Schloßstraße 36
44653 Herne // Duitsland
T +49 2325 3729-0
F +49 2325 3729-219
vertrieb.bks@buchen.net 
kraftwerk-service.de

En onderneming van de
REMONDIS-Group

Certificaten

 EN ISO 9001 kwaliteitsmanagement

 Veiligheidsmanagement conform SCCP 

 Gespecialiseerd bedrijf conform wet op de waterhuishouding

 DEKRA conformiteitsbevestiging

 „Geschoolde arbeidskracht voor zandstraalwerkzaamheden“

 Sesam-certificaat

Kwalificaties

Personeelskwalificatie voor activiteiten als

 zandstraler

 industrieel klimmer

 boutlasser

 HD-geschoolde arbeidskracht

> Kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieubescherming

Door ons toegepaste methoden: 
zandstralen, droogijsstralen (CO2) en 
vacuümstralen



Het reinigingsproces vindt niet plaats 
met behulp van chemische middelen, 
maar zuiver mechanisch – door pure 
waterkracht

> INDUSTRIESERVICE

BUCHEN KraftwerkService levert door geheel Europa haar 
service aan de exploitanten van conventionele energie-
centrales, thermische afvalverwerkingsinstallaties en indust-
riële verbrandings- en stoomproductie-installaties.

Om goede technische beschikbaarheid en betrouwbaarheid te waarborgen, 

zetten de exploitanten in op competente partners bij het exact volgens de 

planning uitvoeren van de vereiste reparaties en reinigingswerkzaamhe-

den. Uitsluitend op deze wijze kunnen eigen leverings- en afnameverplich-

tingen worden nagekomen. De basis voor gebruik en onderhoud is dat de 

installatie voortdurend worden gereinigd. Wij bieden u een omvangrijk 

servicepakket. Al naargelang de toepassing passen wij zandstraal- of hoge-

druktechniek met water toe.

De voorkomende residuen worden door ons vakkundig 
geprepareerd en geminimaliseerd. Desgewenst nemen wij 
ook de afvalverwijdering over

Conventionele energiecentrales en 
verbrandingsinstallaties

 Ketelreiniging

 Hogedruktechniek met water

 Reinigen van luchtkoelers

 Afzuigen

 Luvo-/Gavo-reiniging

 Chemische reiniging

 Onderhoudsreiniging

 Droogstraaltechniek

 Stiften plaatsen en verwijderen

 CO2-stralen

 Industrieel klimmen

 Afvoeren

> Ons leveringsprogramma:

Hogedrukreiniging met water
Op grond van onze jarenlange ervaring met de hogedrukmethode 

met water verwijderen wij betrouwbaar en efficiënt:

 vuurvast beton en SIC-massa‘s

 afzettingen van cokes en warmtewisselaars

 residuen van algen en koperroest in betonnen en houten koel-

 torens

 incrustaties in buisleidingen

 rubberbekledingen en coatings in installaties, tanks,

 leidingen etc.

 afzettingen in schoorstenen

Ketelreiniging door middel van zandstraaltechniek

BUCHEN KraftwerkService GmbH is gespecialiseerd op mechanische reiniging 

van alle verwarmingsvlakken door materiaalvriendelijke gereedschappen.

 Afstralen van SIC-massa en vuurvaste beton

 Straalwerkzaamheden als voorbereiding op meting van wanddikte

 Voorbereiding op cladding

 Straalwerkzaamheden als voorbereiding op vastlassen met rostvrij staal

 Straalwerkzaamheden als voorbereiding van de stalen oppervlakken conform 

 DIN EN ISO 8501-1 SA 2,0 – SA 2,5 – SA 3,0

 Verwijderen van lijmresten van plaatsystemen

 Afzuigen van alle verbrandingsresten en residuen uit de reiniging


