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Opsporen van aantastingen en verstoppingen
U wilt weten wat de inwendige staat is van de leidingen
Beter en op tijd kunnen budgetteren
Toegevoegde waarde naar potentiële huurders
Beheersen van corrosie
Preventief onderhoud is goedkoper dan correctief onderhoud
Geld besparen bij onderhoud, renovatie of vervanging
Goede aanvulling op de NEN 2767
U wilt voor een aankoop- of verkoop traject het systeem inspecteren
Uw installatie moet van een inspecteur inwendig geïnspecteerd worden

WIST U
Dat corrosie in 2009 met 56% de grootste
oorzaak was van lekkage in sprinklersystemen?
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Corrosieschade in NL wordt geschat op 3% van het BNP? Dan praten we over +/- 18 miljard Euro!
Dat ons additief ook bescherming biedt in de luchtlagen boven het water?
Dit komt omdat het een VCI is, een vluchtig corrosie inhibitor.

Dat zuurstofcorrosie en MIC de twee belangrijkste vormen van corrosie zijn in sprinklerinstallaties?
Dat de NFPA 25 voorschrijft dat er om de 5 jaar een inwendige leidinginspectie moet plaats vinden?
Dat u door een restlevensduuronderzoek veel geld kunt besparen, doordat bestaande leidingen wellicht
hergebruikt kunnen worden?
Dat er in Europa jaarlijks ongeveer 4000 dodelijke slachtoffers vallen door brand?
Dat u, door preventief met een camera te inspecteren, ook geld kunt besparen?
De eerste experimenten met sprinklers al in de 18 e eeuw plaats vonden?
Dat in NL nog nooit een dodelijk slachtoffer is gevallen in een gebouw met een sprinklerinstallatie?
Dat u maar 1% van ons additief hoeft toe te voegen aan uw systeem. Uiteraard moet dit op peil gehouden worden!
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