
Heuker Beheer B.V. is een specialist in

het onderzoeken en inspecteren van

betonnen constructies.

Carbonatatie

Voor dit onderzoek word er op diverse plaatsen een vers

breukvlak gecreerd door middel van hakken, op het breukvlak

word fenolfthleine gesproeid. Het niet gecarbonateerde beton

kleurt paars waarna we die carbonatatiediepte met behulp van

een schuifmaat kunnen meten.

Chloride

Het chloridegehalte is te meten door het nemen van

stofmonsters. Door middel van het boren van gaten met een

massieve boor (op 2 dieptes: 0-20 mm / 20-40 mm),

waarbij het boorstof word opgevangen. Vervolgens word het

chloridegehalte en het -profiel in het laboratorium bepaald met

behulp van de RCT-methode.
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Onderzoeken en inspecties

Veel gestelde vragen:

- Hoe groot is de noodzaak tot herstel?

- Wat is de oorzaak?

- Welke herstelmethode is het beste?

- Hoeveel gaat het kosten?

- Zijn er veil iheidsmaatregelen nodig?

Betondekking

De betondekking wordt gemeten door het betonoppervlak af te

tasten met een elektromagnetische veldsterktemeter. De

betondekking wordt gemeten op de buitenste wapening, dat wil

zeggen op de wapening met de minste betondekking.

Visuele inspectie

Een visuele inspectie word uitgevoerd om een algemene indruk te

kri jgen over de conditie van de constructie en welke mogeli jke

schademechanismen er eventueel optreden. Na een visuele inspectie

kunnen we beoordelen of er aanvullende onderzoeken nodig zi jn.

Constructies waarbij de bereikbaarheid erg moeil i jk of kostbaar is

kunnen we inspecteren door middel van het inzetten van een drone met

camera.

Onderzoek:

Ondersteuning van de vloer met

opspanliggers

Inspecteren op veiligheid.

Het traject van schade tot renovatie kan soms jaren duren door

bijvoorbeld een nieuw bestemmingsplan dat op zich laat wachten of

door financiele aspecten. De kans bestaat dat afgedrukt beton los komt

en naar beneden valt. Een jaarl i jkse inspectie waarbij al le loszittende

delen beton worden verwijderd kan een uitkomst zi jn om de veil igheid te

waarborgen.

Door een gedegen onderzoek

krijgt u op alle vragen een

eerlijk en onderbouwd

antwoord! ! !

Hersteladvies

Na het uitvoeren van de nodige onderzoeken kunnen we op

basis van de resultaten een hersteladvies voor u opstel len.

Vaak heeft een beheerder van een VvE of

kunstwerk veel vragen waar hij geen

antwoord op heeft. Er is dan wel visueel

geconstateerd dat er betonschade

aanwezig is maar hoe gaan we daar dan

mee om?




