Reparaties

Composietreparaties op locatie uitgevoerd
In veel gevallen kunnen reparaties toekomstige problemen
voorkomen alsmede de daarmee
gepaard gaande hoge kosten.
Vooral in een volcontinue industrieel productieproces kan een
vakkundig uitgevoerde reparatie
in een korte productiestop uitgevoerd worden en daarmee een
lange en kostbare stop in een
later stadium vermijden worden.

Niet alleen in de industrie maar
ook in de recreatie sector is een
korte doorlooptijd cruciaal

Glasvezelversterkte kunststofcomposiet is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van reparaties.
Naast de grote mate van vormvrijheid kan, door het gebruik van de juiste combinatie van vezelversterking en harssoorten, een goede hechting op veel verschillende ondergronden worden
verkregen.

Tankreparaties

De binnenzijde van een tank wordt
vaak blootgesteld aan chemische
stoffen. Dit resulteert in aantasting
van het oppervlak. Aan de hand
van het medium in de tank en de
concentratie van het medium wordt
de juiste hars en wapening gekozen. De combinatie van de juiste
materialen samen met de expertise
van Poly Products zorgt voor een
optimaal resultaat.
Aanbrengen van composiet
rand bij chemische tank

Zwembadreparaties

Zwembaden vervaardigd van vezelversterkte polyesterhars krijgen op termijn te maken met
osmose: luchtbellen net onder de oppervlaktecoating die zich vol zuigen met water en in de loop
van de tijd doorbreken. De ontstane beschadigingen veroorzaken een open verbinding tussen de
glaswapening en het zwembadwater. Boven dien kunnen zwemmers zich lelijk bezeren aan de
scherpe randen van de beschadigingen. Hierbij kan een tijdige reparatie erger voorkomen. Indien
de osmose in een ver gevorderd stadium is, is een grondiger behandeling noodzakelijk. Ook hierbij
is Poly Products uw partner bij uitstek.

Osmose
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Betonreparaties

 Voor de reparaties van beton ontwikkelde Poly Products een goede werkwijze:
 (Aan)stralen van het beton om aangetaste lagen te verwijderen
 Reparatie van aangetaste oppervlakken
met synthetische mortel
 Bekleden met twee lagen glasvezelversterkte isofthaalzure polyesterhars
 Afwerken met isofthaalzure topcoat,
desgewenst in kleur.
Betonreparatie vijzelgemaal

Glijbaanreparaties

Het glijvlak van (water)glijbanen en
wildwaterbanen dienen spiegelglad te
zijn. Een oneffenheid beperkt niet
alleen het glijplezier maar kan ook de
gebruikers ernstig
verwonden. Poly
Products kan zich inmiddels expert
noemen op het gebied van reparaties
aan deze attracties. Met enkele grote
klanten (o.a. Center Parcs) is de afspraak gemaakt de reparaties in de
nachturen uit te voeren om zo min
mogelijk overlast en stilstand van de
baan te bezorgen.

De voordelen op een rij

 Grote vormvrijheid van het materiaal
 Chemische resistentie te realiseren
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Weersbestendig
 Onderhoudsarm
Een goed uitgevoerde reparatie levert
vaak een kwalitatief beter eindresultaat
op dan het oorspronkelijke materiaal.
Het verlengt de levensduur en bespaart
daarmee hoge vervangingskosten.

Glijbanen zijn een mooi voorbeeld van
betonbekledingen die zwaar belast worden.

Poly Products

 Vakkundige buitendienstmedewerkers, gespecialiseerd in
onderhoud– en reparatiewerk
 ISO 9001/2000 en VCA gecertificeerd
 Grote projecten mogelijk door voldoende medewerkers
 Meer dan 40 jaar ervaring in reparatiewerk, ook op locatie
 Deskundige engineeringafdeling, voor keuze van juiste materialen en afmetingen
 Deskundige inspectie vooraf, indien gewenst met inspectierapport.

