Hvert år ved denne tid er vi i fuld sving på Roskilde Festival. De mange boder og restauranter
skal have vand i hanerne - kloak- og toiletfaciliterne skal fungere. Og skulle der komme kæmpe
regnskyl, så skal vandmasserne pumpes væk. Det er en spændende opgave med masser af
udfordringer hvor man skal holde ﬂere bolde i luften og hovedet koldt, Men...

vi kan meget andet
end Roskilde Festival...
Vi har altid sat en ære i at en aftale er en aftale - og tilfredse kunder kommer altid tilbage!

Få en tør kælder
Når der trænger vand ind i kælderen kan det
bl.a. skyldes nedsivende vand eller for højt
grundvand. I de ﬂeste tilfælde kan det afhjælpes
med et omfangsdræn. Efter gravearbejdet
monteres fugt- og varmeisolering, samt drænplader på kældervæg. I princippet svarer det til,
at man lægger en “tagrende”, der leder vandet
væk fra huset.
En fugtig kælder giver skimmelsvampe gode
vægstbetingelser. En tør kælder giver langt ﬂere
anvendelsesmuligheder og gør dit hus sundt.
Få et uforpligtende tilbud
Vi har alle maskinerne, som kan komme ind i
de mindste kroge. Før man beslutter sig for at
dræne, er der en række spørgsmål og mindre undersøgelser, som bør være på plads. Vi kommer
gerne forbi og
giver dig et
uforpligtende
tilbud.

Forsikringsskader
Vi har et tæt samarbejde med forsikringsselskaberne og kender til betydningen af, at skaden
udbedres hurtigst muligt. Jo hurtigere skaden
bliver udbedret desto færre følgeskader kommer
der. Som medlem af Danske Kloakmestre har du
garanti for, at arbejdet bliver korrekt udført.
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Sætningsskader
Forsikringsskader
TV-inspektion
Reetablering
Alt gravearbejde
Rottebekæmpelse
Kloak og aﬂøb
Omfangsdræn
Døgnvagt

Kloak og aﬂøb
En kloak er konstrueret til at være selvrensende
og skal kun højtryks-spules, når der er noget
galt med den - ellers ikke.
Med vores moderne tv-udstyr kan vi effektivt og
med stor præcision lokalisere fejl og skader på
kloaksystemet, så som sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, rødder eller rotteskader.
Aﬂøb
Som husejer kan man selv gøre en indsats for
at vedligeholde sit aﬂøbsanlæg og dermed
forhindre lugtgener, fugtskader og forstoppelse.
Husejeren bør regelmæssigt tilse og rense sine
gulvaﬂøb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde. Ligeledes bør man rense
tagrenderne hvert efterår,
så man undgår, at
nedløbsrørene stoppes
til af blade.

Rotteproblemer
Har du fået rotter på uanmeldt besøg, så er der
med stor sandsynlighed brud på kloaknettet.
Det skal repareres af en autoriseret kloakmester,
ligesom man også har pligt til at informere kommunen.
Vi foretager i første omgang en røgprøve af
aﬂøbssystemet, eventuelt suppleret af kloaktv, for at lokalisere bruddet. Det kan anbefales
husejere med udvidet rørskade-forsikring også
at henvende sig til forsikringsselskabet.
Det er vigtigt, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun aﬂøbssystemer uden fejl og skader kan sikre mod
rotter. Det er tilladt selv at opstille smækfælder,
men kun den kommunale rottebekæmper må
udlægge gift.
Generelle spørgsmål om
rottebekæmpelse bør rettes
til den enkelte kommune
eller Miljøstyrelsens
konsulenter i rottebekæmpelse.

Familieﬁrma
Vi er godt gammeldags familieforetagende med
far og søn. De seneste godt 20 år har vi arbejdet tæt sammen mens mor ordnede det administrative. Idag sørger Pia (min bedre halvdel) for
at give kunderne den rette betjening og for den
øvrige administration. Når der er spidsbelastning har vi faste samarbejdspartnere,
som kan træde til.
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Døgnservice · vi kører fast
vagt for Roskilde Vandværk
og har døgnvagtsordning!

