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De rondom service voor de stationssanering
Professionele sanering van betreedbare en niet
betreedbare verzorgingsstations

Het ELSIC-saneringsprogramma voor:

 Wanden en sokkels
 Vlakke en geveldaken
 Deuren
 Ventilatieroosters
 Binnenruimten
 Olieopvangbakken
 Veiligheidsapparatuur
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Het probleem
Zware schade aan bestaande stations voor stroom, gas en waterverzorging brengen de continuïteit
van een storingsvrije en zekere bedrijfsvoering in gevaar.

Na jaren van bedrijfsvoe-
ring ontstaan door het 
weer, corrosie, materiaal-
moeheid of vandalisme 

aan behuizingen diverse 
schades. 

Een profisorische reparatie

geeft een optisch beter  
beeld, maar kan het ver-
valproces niet tegengaan
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De oplossing
professionele stationssanering van ELSIC verhoogt de levensduur van het station en
bevordert  de bedrijfszekerheid door consequente verwijdering van alle schade 

De professionele stationssanering 
van ELSIC bestrijdt niet de sympto-
men, maar de oorzaak van het 
verval.
BOVV Gecerti�ceerde ELSIC-
medewerkers zetten uitsluitend 
beproefde materialen en verwer-
kingstechnieken in.

(*Beschermen, Onderhouden, 
Verbinden en Versterken van beton-
bouwdelen)

Gecombineerd met de sinds decen-
nia bewezen ELSIC producten

 Corrosiebestendige deuren

 Insteekvrije 
        ventilatie
        roosters

 Aluminium olieopvang
        bakken

 Isolerende platen

 Elektrische veiligheids-
        en bedrijfsmiddelen

verhelpt ELSIC vele schades aan
stationsgebouwen

      

 Vakgericht advies

 Bewerken van een 
        individueel sanerings
        proces

 Bekwame elektrotechnisch
         onderwezen ELSIC mede-
        werkers. Geen toezicht
        noodzakelijk

      

                                      Corrosiebestendige en uiterst
                         stabiele aluminium kozijnen en deuren uit
         glasvezelversterkt polyester of aluminium, die op 
de centimeter nauwkeurig op de inbouwmaat aange-
past worden. Uitsluitende toepassing van niet roes-
tende delen.

Aluminium 
olieopvangbakken voor 

transformatoren

Robuuste, corrosiebestendige, 
lichtmetalen ventilatieroosters, insteekveilig

variabel in afmetingen en kleur.
Naar wens met insektenhor of sto�lter
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Vakbekwame
betonsanering
met BOVV gecerti�-
ceerd personeel

Sanering van de 
waterafvoer door 
verwerking van de 
nieuwe daklaag.

Opbrengen van een 
naadloze, hoogelasti-
sche vezelversterkte 
kunststof laminaat laag.

Vernieuwen en op maat 
maken van de dakgoten 
en regenpijpen.

Scheurdichtende, weer 
en UV-bestendige 
oppervlakte 
beschermingssysteem

Toepassing van 
beproefde materiaalen 
voor de sanering van 
scheuren en vocht-
schade

Veilige vervangingssystemen

Vakbekwame verbin-
dingen van inbouw-
delen

Elektrische veiligheidsmidde-
len die overeenkomen met 
de actuele stand van 
normering en techniek
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Probleemzone fassade
b.v. door gra�ty of
beschadigingen, slijtage
weersinvloeden of
vandalisme

Probleemzone
b.v. ondichte of 
afgescheurde dak-
goten of regen-
pijpen

Probleemzone attika
b.v. gecorrodeerde
bewapening of af-
gescheurde vouw-
platen.

Probleemzone
kozijn en deur
b.v. beperkte toe-
gankelijkheid door
corrosie aan het kozijn,
de deur of scharnieren,
slechte sluiting

Probleemzone ventilatie
b.v. beschadigde of ver-
bogen ventilatie
lamellen, niet meer insteek-
veilig

Probleemzone elektrische 
veiligheidsmiddelen
bedrijfsmiddelen die niet
meer aan de actuele stand
van normering en techniek
voldoen

Probleemzone
bevestigingselemetnen

b.v. afbladderen en uitgebroken
bevestigingselementen door vocht 

en corrosie

Probleemzone
waterafvoer
b.v. ondichte of 
verstopte waterafvoer

Probleemzone
dakbedekking
b.v. door breuken
of scheuren van de
dakbedekking

Probleemzone scheuren en vocht
b.v. buig- en zetscheuren, afbladderingen,
vochtschade binnen.

Probleemzone Fundament
b.v. afbladderen door 
waterinvloeden, vriezen of 
zout
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Professionele stationssanering, 
waarop u kunt vertrouwen.

Stationssanering is een vertrou-
wenszaak, omdat eerst na jaren 
aangetoond wordt of de schade 
alleen verhuld of daadwerkelijk 
hersteld werd.

De medewerkers van ELSIC zijn in 
het saneren geheel geschoold en 
elektrotechnisch onderwezen.
Vanzelfsprekend wordt voldaan 
alle zekerheids- en milieuvoor-
schriften 

Met een zeker gevoel kunt u de 
stationssleutel aan ons geven.
Het toezicht houden van een
medewerker van uw zijde is niet
noodzakelijk.

Neemt u contact met ons op.
Wij adviseren u gaarne

Neemt u contact op met 
MERWEtechniek B.V. 
voor het maken van een 
afspraak




