DEKRA Rail brochure

Corrosie en
Conservering

Geef weer en wind geen kans
Uitdagingen bij het wapenen tegen
weersinvloeden, vervuiling en graffiti

DEKRA Rail beschikt over

Van materieel en infra worden hoge prestaties verwacht
gedurende een lange levensduur. Daarom moeten ze tegen een
stootje kunnen en goed bestand zijn tegen weer en wind. DEKRA
Rail beschikt over de expertise om u te ondersteunen bij de juiste
keuzes in de bestrijding van corrosie-invloeden op uw systemen.

reinigbaarheid van stalen en aluminium onderdelen van
materieel en infrastructuur (denk aan wagenkasten, wielassen,
bruggen, omkastingen/behuizingen, stationsmeubilair,
bovenleidingportalen, interieurdelen).
>> Goed opgeleide Coating- en Corrosie-inspecteurs, NACEgecertificeerd.
>> Een historische databank met informatie over gebruikte
conserveringssystemen.
>> Apparatuur voor het testen van verfsystemen op locatie; o.a.
dikte, laagopbouw, samenstelling, hechting.
>> Laboratoria voor het onderzoeken en testen van verfsystemen en
maatregelen: opstellingen voor aantastingstesten (zout,
waterdamp en zonlicht), apparatuur voor glans-, kleur-, en
hardheidsmetingen.

>> U wilt een maximale levensduur van uw systemen.
>> U wilt daarom kiezen voor de juiste coating van de metalen
constructiecomponenten.

>> U wilt uw onderhoud optimaliseren, zowel in dagelijks

onderhoud, waar u wilt kunnen beschikken over
reinigingsmiddelen die de constructies en de coating niet
aantasten, als bij herstel van de conservering.

>> Een lange ervaring op het gebied van corrosiewering en

Wij helpen u daarbij!
>> Door opgetreden schade te analyseren en te adviseren over te
nemen maatregelen.

>> Door te ondersteunen bij keuzes voor materialen voor

conservering en reiniging.
>> Door u bij te staan bij de optimalisatie van uw
onderhoudsprocessen en de beste implementatie ervan in uw
organisatie.
>> Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van normen en
specificaties voor corrosiewering en onderhoud van
geconserveerde systemen.

Vloot en infrastructuur goed beschermd
tegen externe invloeden
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