
Heuker Beheer B.V. is een

specialist in het kathodisch

beschermen van

betonconstructies.

H euker Beheer B. V. is gespecial iseerd in het aanbrengen van

alle denkbare KB-systemen. Galvanische systemen en

systemen met opgedrukte stroom zijn door ons in het verleden

al vele malen toegepast.

H euker Beheer heeft een uitgebreid assortiment KB-systemen,

in overleg bekijken we welk systeem het beste past bi j de wens

van de opdrachtgever. Belangri jke factoren die mee spelen bij

het ontwerp van een KB-systeem zijn onder andere de

veil igheid, duurzaamheid, esthetisch belang en de financiele

middelen.

www. heukerbeheer. nl

070-3200880

Kathodische bescherming
van wapeningsstaal

Historische gebouwen

Metselwerk speelt bi j veel

historische gebouwen een rol

van betekenis. Een groot

probleem bij historische

gebouwen is het corroderen

van staal in het metselwerk.

Wij passen kathodische

bescherming toe op:

- Kettingankers

- Ringankers

- Schieters

- Muurankers

- Brugstaven

- Doken

- Troggewelven op staal

Kathodische bescherming word vaak

toegepast op betonconstructies waar veel

chloride is ingedrongen of waar cloride is

toegevoegd ti jdens het productieproces.

Chloride zijn zouten die in de loop der

jaren de wapening in het beton dusdanig

aantasten dat de constructieve waarden

van de constructie afneemt.

H euker Beheer B. V. heeft zich

gespecial iseerd in kathodische

bescherming van wapeningstaal, en

omdat er weinig bedri jven zijn die

daadwerkeli jk dit special isme zelf

beheersen en uitvoeren zijn wij een

unieke speler in de markt!

Zwembaden

I n zwembaden heeft de

wapening het zwaar te

voorduren. Beton in kelders,

badwanden en

machinekamers zijn vaak niet

goed beschemd tegen

indringen van chloride. De

wapening gaat corroderen en

de constructie komt in

gevaar.

Renovatie van beton in

zwembaden kunt u, van

onderzoek tot renovatie, met

een gerust hart aan ons

uitbesteden.

Informeer naar de mogelijkheden

Door gebruik te maken van de RCT-methode kunnen we vast

stel len of er chlorides aanwezig zi jn en of deze zijn toegevoegd

ti jdens het productieproces of dat deze zijn ingedrongen van

buiten af, de concentraties kunnen we weergeven in een

concentratie overzicht per locatie en diepte. Tevens kunnen we

potentiaal metingen verichten, rapportage maken en een

hersteladvies opstel len.
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