IKT Nedeerland. Instittuut voor ond
dergrondse iinfrastructuu
ur. Tivolilaan
n 205, 6824 BBV Arnhem
Keurmerrk voor consstante topkw
waliteit voorr Hamers Leid
dingtechniek B.V.
Het leverren van 100%
% kwaliteit is al een uitdagging op zichze
elf. Om dit zes jaar achter elkaar te doen, is een
uitzonderrlijke prestatiie. Hamers Le
eidingtechnieek B.V. uit Bo
oxmeer heeft in de jaren 2013‐2018 CIPP‐liners
C
ingebouw
wd waarvan de proefstukke
en bij de testoonderzoeken van IKT aan alle
a testcriteri a hebben voldaan. IKT‐
Vestiginggsmanager Seebastiaan Luim
mes overhanddigt deze onderneming een IKT‐testkeeurmerk om de goede
dienstverrlening in 2018 te bekrachtigen.
Waterdicchtheid, buigsspanning, E‐m
modulus en w
wanddikte – pas wanneer een CIPP‐linnerproefstuk gelijktijdig
g
voldoet aaan deze vier testcriteria,, kan de renoovatie daadw
werkelijk mete
een goedgekeeurd worden
n. In 2018
voldeed slechts 90% van
v alle CIPP‐‐linerproefstuukken die bij IKT zijn binne
engekomen ggelijktijdig aan
n alle vier
testcriterria

IKT‐Vestiginggsmanager Sebastiaaan Luimes (r.) overhandigt het LinerR
Report‐keurmerk aan Stephan Hamers van Hamers Leidiingtechniek B.V..

Vijftiend
de IKT‐LinerR
Report
Begin ditt jaar heeft IKT – Instituu
ut voor onderrgrondse infraastructuur vo
oor de vijftiennde keer hett jaarlijkse
LinerRepo
ort gepresentteerd. Het gin
ng om 2.125 CIPP‐linerpro
oefstukken die
e in het jaar 2018 uit bou
uwlocaties
voor kwaliteitscontrolee ontnomen waren
w
en doorr de IKT‐testafdeling voor CIPP‐liners
C
zijnn onderzocht.

Vijf aan de top in 20
018
Een CIPP‐liner kan pas echt metee
en goedgekeuurd worden wanneer
w
alle vier
v testcriterria de testond
derzoeken
met goed gevo
olg doorstaan.. In 2018 luktee dit vijf bedrijven, waarond
der Hamers Leeidingtechnie
ek B.V..
tegelijk m
Voor elk jaar in de „1
100%‐Club“ krrijgt het desbeetreffende re
enovatiebedrijjf een ster meet daarin hett jaartal in
m
sterren eeen bedrijf he
eeft, des te co
onstanter leveert dit bedrijf de hoogst
onze „Steerren‐afbeelding“. Des te meer
mogelijkee renovatiekw
waliteit af. Elff bedrijven heebben tussen 2012 en 201
18 minstens ééén jaar 100%
% kwaliteit
behaald. Hamers Leidingtechniek B..V. heeft nu ziijn zesde achtereenvolgend
de ster gekreggen.

