VIEMÄREIDEN

HUOLTOPUHDISTUS

Ehkäise viemärijärjestelmien
ongelmat huoltopuhdistuksella
Viemärijärjestelmien heikko kunto on yksi suurimpia syitä kiinteistöjen kosteus- ja sisäilmaongelmiin. Jätevesiviemäreiden tukkeutuminen aiheuttaa tyypillisesti hajuhaittoja ja voi pahimmillaan johtaa
vuotovahinkoihin. Salaoja- ja sadevesijärjestelmien toimimattomuus
taas aiheuttaa kosteus- ja sisäilmaongelmia sade- tai pohjavesien
päästessä rakenteisiin.
Voit kuitenkin ehkäistä ongelmia huoltopuhdistamalla kiinteistön
viemärijärjestelmiä säännöllisesti.

Huoltopuhdistus säästää ylimääräisiltä
kustannuksilta ja lisää putkiston käyttöikää
Vääräaikaisiin ja kalliisiin remontteihin verrattuna säännöllinen viemäreiden huoltopuhdistus on helppo ja taloudellinen keino pitää kiinteistö kunnossa. Huoltopuhdistus ennaltaehkäisee viemärijärjestelmien
ongelmat ja varmistaa järjestelmän toimivuuden vuosiksi eteenpäin.
Huoltopuhdistuksella lisäät myös kiinteistösi asumismukavuutta sekä
putkistojen käyttöikää.

Huoltopuhdistamme jätevesi-,
salaoja- ja sadevesiviemärit
Puhdistamme putkistot painehuuhtelumenetelmällä ja kuvaamme ne
viemärin kuvauslaitteistolla. Varmistamme puhdistustuloksen kuvaamalla putket uudelleen puhdistuksen jälkeen. Lopuksi toimitamme
kattavan kuvallisen raportin tehdyistä huoltotöistä toimenpidesuositusten kera.
Kiinteistöjen viemäriverkostoja on hyvä huoltaa
puhdistamalla ne määräajoin (5–10 vuoden välein).
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Huoltopuhdistus ennaltaehkäisee viemärijärjestelmien ongelmat
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Raportointi
VIEMÄREIDEN HUOLTOPUHDISTUS

Ripeästi toimeen
raportin avulla
Kilpimaan kattava Huoltopuhdistusraportti sisältää:
• Kohteen lähtötiedot
• Kuvauksen suoritetusta puhdistuksesta sekä siinä käytetystä
kalustosta ja menetelmistä
• Tulokset ja yleiset havainnot viemärijärjestelmän kunnosta
• Asiantuntijan huoltovälisuositukset tutkitulle kohteelle
• Huolellisesti merkityt videotallenteet
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Kilpimaa on
joustava kumppani
DAS Domus Arctica -säätiö on luottanut Kilpimaan
ammattitaitoon jo vuosikymmenen. Säännöllisillä
viemärijärjestelmän huoltopuhdistuksilla DAS ehkäisee
ongelmia ja varmistaa asukkaidensa viihtyvyyden.
Kilpimaan läpinäkyvä hinnoittelu, ammattitaitoinen
henkilöstö ja aikatauluissa pysyminen tekevät palveluiden
tilaamisesta helppoa. Nopea ja selkeä raportointi
huoltopuhdistuksissa auttaa päätöksenteossa ja
suunnittelussa.
“Kilpimaan kanssa toimiminen on joustavaa ja
apu saadaan aina ripeästi. Kilpimaan erinomainen suunnittelu ennakoivassa huollossa helpottaa kiinteistöhuollon työtämme merkittävästi.”
Tuomas Rautio, kiinteistöpäällikkö
DAS Domus Arctica -säätiö
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Kilpimaa on erikoistunut putkistojen kuntotutkimuksiin.
Laatumme takana ovat korkealaatuiset tutkimuslaitteet
ja koulutettu henkilöstö.
Olemme alan pioneeri neljän vuosikymmenen
kokemuksella. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme
ja käytäntöjämme.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
p. 020 712 1240
myynti@kilpimaa.com
www.kilpimaa.com

