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Linercom-sukitusmenetelmä
Linercom Oy
Sukitus Linercom-menetelmällä on nopeampi ja edullisempi vaihtoehto putkistosaneerauksiin. Menetelmä ei vaurioita
rakenteita sekä synnyttää vähemmän
melua ja jätettä ollen näin parempi vaihtoehto myös ympäristölle. Linercommenetelmä sopii myös erityisen hyvin
kohteisiin, joissa auki kaivaminen ei ole
vaihtoehto. Kun kaivantoja ei tehdä, työmaaympäristö on turvallisempi ja vältytään sortumisvaaralta.
Saneerattavan kohteen kunto, sijainti,
ympäristö ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, voiko saneerauksen suorittaa
Linercom-menetelmällä sukittamalla, vai
kenties yhdistämällä siihen perinteinen
menetelmä mukaan.
Linercom-sukitusmenetelmällä
saneerauskohteita:
• kerros- ja rivitaloyhtiöt
• omakotitalot
• teollisuuskohteet

tehtyjä

Linercom-sukitusmenetelmä
• Vanha putki rassataan mekaanisesti ja
rassaustulos tarkistetaan kameralla
• Sukka sujutetaan paineilman avulla
vanhan putken sisään.
• Sukka kovetetaan aina lämmittämällä
höyryllä tai kuumalla vedellä. Näin saavutetaan sukan täydellinen lujuus.
• Haarakohdat avataan robottiporan tai
sopivan rassaus työkalun avulla
• Haarakohtiin asennetaan haarayhde
jolla saavutetaan haarakohdan tiiveys.
• Haaraviemäristä sujutetaan sukka haarayhteen päälle jolloin myös haaraviemäristä tulee tiivis
• Lopputulos kuvataan kameralla ja luovutetaan kuvaukset tilaajalle sekä työmaan valvojalle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Linercom-menetelmällä toteutettavat sukitukset etenevät aina samalla kaavalla:
• Ennen projektin aloitusta huolehdimme
asukkaille tiedottamisesta.
• Työmaalle saavuttuamme suojaamme
kohteen.
• Työn loputtua teemme työmaasiivouksen ja annamme luovutuskansion.
• Myönnämme Linercom-menetelmällä
tehdyille saneerauksille kymmenen vuoden vuotamattomuustakuun.

Ammattilaisemme löytävät optimaalisen
ratkaisun jokaiseen kohteeseen sekä suunnittelevat ja toteuttavat saneerauksen alusta loppuun.

Viemäriremontti asukkaan kannalta
Sukitusmenetelmällä toteutetussa putkiremontissa asukas voi asua kotona koko
remontin ajan. Yhden asunnon sukitus voi
olla ohi jopa 2 päivässä, joten haitta on minimaalinen verrattuna perinteiseen putkiremonttiin.

Asukkaita tiedotetaan aina työvaiheista ennakkoon ja kerrotaan, milloin viemäriä voi
käyttää ja milloin ei. Käyttökiellot koskevat
ainoastaan niitä asuntoja, jotka ovat työn
alla ja liittyvät samaan pystylinjaan.
Asukkaita pyydetään ainoastaan tyhjentämään allaskaapit sekä muut viemäröintipisteiden edustat sekä noudattamaan
käyttökieltoja. Muita toimenpiteitä ei asukkailta vaadita.
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Taloyhtiöiden putkistosaneeraukset pitkällä
kokemuksella
Toteutamme kotien kaikki putkiin liittyvät saneeraukset helposti
avaimet käteen periaatteella ja nopealla toimitusajalla. Linercommenetelmä on nopeampi, edullisempi ja ennen kaikkea asiakkaalle helpompi vaihtoehto putkisaneeraukseen.
Menetelmää käytettäessä putket sukitetaan, eli vanhan putken
sisään asennetaan uusi putki, kestämään taas vuosikymmeniä
eteenpäin. Näin vältytään seinien ja lattioiden hajottamiselta sekä
selvitään vähemmällä melulla ja jätteellä. Asukkaat voivat myös
asua kotona koko remontin ajan.

Teollisuus- ja julkisen sektorin kohteet
Olemme keränneet kokemusta myös suurista tontti- tai runkolinjasaneerauksista ja kaivojen betonoinnista. Ammattitaitoinen
työnjohtomme on vienyt menestyksekkäästi läpi kaiken kokoisia
linjojen saneerausurakoita. Tiimillämme on erittäin kattava tekninen tietämys sekä tieto niistä asioista, jotka tulee ottaa huomioon
suunniteltaessa ja laskettaessa sukitusurakkaa.
Hyväkuntoinen ja luotettava kalustomme on mitoitettu soveltumaan monipuolisten projektien läpivientiin. Laadun varmistaaksemme me Linercomilla suunnittelemme ja valmistamme sukituslaitteita niin omaan kuin muidenkin toimijoiden käyttöön.
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Putkiremontit omakotitaloihin helposti ja nopeasti
Linercom-menetelmä on nopeampi, edullisempi ja ennen kaikkea
asiakkaalle helpompi vaihtoehto omakotitalon viemäriremontteihin. Menetelmää käytettäessä putket sukitetaan, eli vanhan putken sisään asennetaan uusi putki, kestämään taas vuosikymmeniä
eteenpäin. Näin vältytään seinien ja lattioiden hajottamiselta sekä
selvitään vähemmällä melulla. Voit siis asua kotona koko remontin
ajan. Meille reilu peli on tärkeä asia. Siksi etenemme aina sovitulla
tavalla.

Linerdrain-lattiakaivo ja korokerengas
Käyttämällä Linerdrain-lattiakaivoa putkistojen saneeraus saadaan tehtyä saumattomasti
aina lattiakaivosta pihakaivoon asti. Muovisessa lattiakaivossa ei ole likaa kerääviä teräviä kulmia tai reunoja, joten myös sen puhtaanapito on todella helppoa ja hygieenistä.
Muovinen saneerauskaivo on patentoitu
täysin suomalainen tuote. Patentti- ja Rekisterihallituksen patentti No 11063 ja rekisteröity yhteisömalli (RCD) rekisteröintinumero
002842799-0001.
VTT on tehnyt lattiakaivolle virtaamamittaukset standardin SFS-EN 1253-2 mukaan.
Linerdrain-korokerengas
Kohteisiin, joihin on asennettu Linerdrain-lattiakaivo, on saatavilla tulevien kylpyhuoneremonttien yhteydessä
Linerdrain-korokerengas. Pintarakenteet
puretaan vanhan valurautakaivon tasoon
ja korokerengas käännetään paikoilleen
aikaisemmin sukituksen yhteydessä
asennettuun Linerdrain-lattiakaivoon. Linerdrain-korokerenkaaseen käy suoraan
markkinoilla olevat vedeneristyslaipat ja
kororenkaat sivuliitännöillä.
Linerdrain-korokerengas on rekisteröity
yhteisömalli (RCD) rekisteröintinumerot
003095660-0001 ja 003095660-0002.
VTT on tehnyt korokerenkaalle tiiveyskokeen
standardin SFS-EN 1253-1 mukaan.

Toteutamme sukitukset kaikkialle Suomessa. Kohteitamme löytyy muun muassa Kouvolasta, Helsingistä, Jyväskylästä ja Lappeenrannasta.

URAKOINTI, MYYNTI JA NEUVONTA
Linercom Oy
Haltonintie 5
47400 Kausala
Puhelin 040 176 5252
info@linercom.fi
www.linercom.fi
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