Testkeurmerk voor Hamers Leidingtechniek B.V.:
100% in IKT-LinerReport 2017
In het laboratorium van IKT in Arnhem worden sinds 2012 proefstukken uit CIPP-liners voor rioolrenovatie getest.
Jaarlijks brengt IKT het LinerReport uit waarin het
overzicht van de kwaliteit van de geteste
proefstukken vermeld staat. Opvallend is dat van
de in totaal 25 bedrijven uit Nederland en Duitsland
er 9 bij zijn waarbij alle geteste proefstukken op alle
testcriteria 100% voldaan scoren.
Waterdichtheid, buigspanning, E-modulus en
wanddikte – pas wanneer een CIPP-linerproefstuk
gelijktijdig voldoet aan deze vier testcriteria, kan de
renovatie daadwerkelijk meteen goedgekeurd
worden. In 2017 voldeed slechts 63% van alle CIPPlinerproefstukken die bij IKT zijn binnengekomen,
gelijktijdig aan alle vier testcriteria.
IKT-Vestigingsmanager Sebastiaan Luimes (r.) overhandigt het
testkeurmerk IKT-LinerReport 2017 100% aan Stephan Hamers van
Hamers Leidingtechniek B.V.

De “100%-club“
In de laatste vijf jaar zijn er enkele renovatiebedrijven naar voren
gekomen die op hun top presteren. Zij voldoen met al hun CIPPlinerproefstukken gelijktijdig aan alle viertestcriteria en bouwen
zodoende aan een „100%-Club”. Zij voldoen hiermee aan de eisen
die gesteld worden door de bestaande normen en netbeheerders. In
het jaar 2017 behoorden slechts 9 van de 25 renovatiebedrijven
hiertoe (5 van de 22 in 2016). Het lukt slechts enkele bedrijven om
deze hoogwaardige diensten over meerdere jaren te verlenen.

Drie bedrijven al vijf jaar achtereenvolgend bij “100%-club”
In 2017 gaven de resultaten voor de enkele testcriteria over het
algemeen reden tot voldoening. De totale kwaliteit van een CIPPliner voldoet pas echt, wanneer aan alle vier de testcriteria
gelijktijdig voldaan wordt. Dat lukte in 2017 slechts negen bedrijven.
Er zijn drie ondernemingen die al vijf jaar op rij telkens weer
gelijktijdig aan alle vier testcriteria voldoen. Hamers Leidingtechniek
B.V. (met de Alphaliner) is daar één van.
De firma Hamers Leidingtechniek B.V. ontvangt voor het jaar 2017
het testkeurmerk waarmee de aandacht gevestigd wordt op een
‘perfecte staat van dienst’.
100% voldaan: Alle testen in de vier testcriteria
zijn goed afgesloten (2013 – 2017)
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