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Als betonschade aan het licht komt, is het vaak eigenlijk al te laat. De eerste kenmerken zijn
scheurvorming en loskomende betonschollen. Maar onder het oppervlak is er al op meer plaatsen sprake van corrosie. Het dichtplamuren van schadeplekken is daarom nooit afdoende.
De gespecialiseerde betonreparateurs van de Rendon Onderhoudsgroep pakken uw betonschade grondig aan. Afhankelijk van de situatie kiezen zij uit de vele beschikbare materialen en
technieken de meest geschikte om de schade goed en effectief te repareren. En als dat nodig is,
geven zij u advies over hoe u nieuwe schade in de toekomst kunt voorkomen.
KLEINE SCHADEPLEKKEN
Als beton kleine schadeplekken vertoont, is roestende wapening
meestal de oorzaak. Onze reparateurs kunnen deze schade handmatig verhelpen. Meestal gebruiken zij hiervoor geprefabriceerde,
cementgebonden mortels die zijn gemodificeerd met polymeren.
Deze zijn dichter van structuur en beter verwerkbaar dan
conventionele mortels. Al onze reparateurs hebben een gedegen
opleiding en aantoonbaar vakmanschap dat voortdurend wordt
getoetst. U kunt dus absoluut zeker zijn van de gecertificeerde
kwaliteit van het reparatiewerk van Rendon.

Grotere schades
Grotere schadeplekken in beton kunnen de constructieve veiligheid
bedreigen. De reparateurs van Rendon zijn getraind in het herkennen
van dergelijke gevaarlijke situaties. Zij weten uit ervaring hoe zij zulke
problemen snel en effectief moeten aanpakken. Soms is het nodig om
ondersteunende maatregelen te treffen of het te repareren bouwdeel
tijdelijk te ontlasten alvorens de schade te herstellen. Na de reparatie is
de kans op snel optredende nieuwe schade nihil.
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BEKISTING IN ALLE VORMEN
Afhankelijk van de vorm van de reparatie kan het nodig zijn om een
hulpbekisting of een contramal te maken. De specialisten van Rendon
zien dat als een mooie uitdaging. Als het bouwdeel er na de reparatie
weer als nieuw uitziet, geeft dit extra voldoening.

Keuze van materialen en methoden
Het repareren van betonschade geschiedt bij voorkeur ook met het
oorspronkelijk gebruikte materiaal: grindbeton. Deze grote grindkorrels kunnen echter niet altijd worden gebruikt. Bijvoorbeeld als de
schadeplekken te klein of te dun zijn. Voor dit soort veelvoorkomende
situaties zijn er speciale materialen ontwikkeld: met grote of kleinere
korrels, met veel of weinig cement, gietbaar of met de hand
opzetbaar. Onze betonreparateurs kennen de eigenschappen van al
deze materialen en weten in elke situatie de optimale keuze te maken.

Gecertificeerde kwaliteit
De Rendon Onderhoudsgroep is actief lid van de Vereniging van
gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) en al tientallen jaren
voorloper op het gebied van kwaliteitsverbetering van het betonreparatieproces. Wij voeren alle betonreparaties uit volgens de
bestaande regelgeving en laten de kwaliteitsbeheersing van ons
proces regelmatig toetsen door een onafhankelijke certificatieinstelling. De keuze voor de Rendon Onderhoudsgroep biedt u
daarom de beste garantie op een duurzaam resultaat.
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