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Volg ons op:

Op maat gemaakte oplossingen
om uw constructies te 
repareren, te versterken
en te beschermen

Tebecon ontwerpt en implementeert oplossingen en producten om u tijdens elke 

fase van uw structurele onderhoudsprojecten (diagnoses stellen, onderzoeken, 

testen enzovoort) te ondersteunen en voert de werkzaamheden uit, onder 

waarborg van het KOMO-procescertifi caat voor het repareren, onderhouden, 

versterken en verduurzamen van betonconstructies (BRL 3201).

 Bescherming

Beton repareren en beschermen
• Betoninjectie.

• Betonreparatie (handmatig / spuitbeton).

• Betonconservering / Kunststofvloerafwerkingen.

• Brandbescherming.

• Afdichtingen en waterdichte coatings.

Betonwapening beschermen
• Kathodische bescherming met galvanische systemen.

• Kathodische bescherming d.m.v. opgedrukte stroom.

• Dechlorering en Realkalistatie.

• Oppervlaktebehandeling (coatings/inhibitors).

 Versterking

Versterken van beton-, hout- en 
staalconstructies
• Additionele voorspanning.

• Spuitbeton (droge methode).

• Carbon lijmwapening.

• Funderingsversterkingen.

O n d e r h o u d e n  –  B e s c h e r m e n  -  Ve r s t e r k e n

Voor duurzaam onderhoud 
van uw constructies
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1 / Structurele versterking door externe voorspanning.

2 / Renovatie parkeergarages.

3 / Externe voorspanning voor gebouwen of civiele kunstwerken.

4 / Ondersteuning met platte vijzels.

5 / Brandwerend bekleden van constructies

6 / Vervanging van tuien.

 7 / Bescherming met gespoten zink (kb).

 8 / Structurele versterking met spuitbeton.

 9 / Renovatie, onderhoud en versterken van gebouwen.

 10 / Brandwerend bekleden van constructie.

 11 / Aanbrengen van kathodische bescherming.

 12 / Aanpassen / versterken van gebouwen.(vijzeltechnieken).

Met FOREVA garandeert Tebecon een duurzame, kwalitatief hoogwaardige 

reparatie als onderdeel van een turnkey-oplossing.

Gewaarborgde turnkey
oplossingen

 Expertise

Als experts op het gebied van reparatieoplossingen stelt Tebecon haar expertise ter beschikking aan eigenaren, 

beheerders, ontwerpers en hoofdaannemers en ondersteunt hen in elke projectfase; van hulp bij het stellen van 

een diagnose tot de keuze van de juiste oplossing, engineering en uitvoering van de werkzaamheden.

 Bewezen oplossingen en producten

Met een technische afdeling die bezet wordt door civieltechnische en chemische ingenieurs, materiaalexperts en 

specialisten op het gebied van corrosie, is Freyssinet proactief op het gebied van de ontwikkeling van reparatie-

oplossingen en -producten, gevalideerd door laboratoriumproeven en feedback van ervaring uit de praktijk.

 Gespecialiseerde teams

De kennis van onze gespecialiseerde teams stelt Tebecon in staat om te voldoen aan de eisen die klanten stellen 

op het gebied van kwaliteit, planning, kosten, veiligheid en milieu. Ons uitgebreide netwerk van vestigingen

maakt service ter plaatse mogelijk en stelt ons in staat om klanten een uiterst snelle respons te bieden.

 Verbintenis tot een duurzame ontwikkeling

Het onderhouden, beschermen en versterken van constructies draagt bij tot het behoud van

niet-hernieuwbare hulpbronnen en het verminderen van broeikasgassen.


