GreenlinerÃ¢â€žÂ¢
Uw optimale keuze voor het milieu
Dit state of the art product is de nieuwe generatie in de renovatiemethodiek. Naast de bekende voordelen van Insituform® CIPP-producten heeft Greenliner™ twee belangrijke trademarks: geurloos en volledig milieuvriendelijk.
Greenliner™ heeft de technische eigenschappen van een industriële liner, maar is label-free. Doordat er geen styreen in verwerkt wordt, blijft de omgeving vrij van geuroverlast; ideaal bij de toepassing in gemeentelijke gebieden.
Greenliner™ is voorzien van een innovatieve nieuwe harssoort. Alle componenten in deze hars zijn label-free, wat betekent dat ze niet irriterend of schadelijk zijn. Doordat deze hars veel milieuvriendelijker is dan de huidige harssoorten,
draagt u met Greenliner™ actief bij aan de zorg voor een beter milieu.
Greenliner™ is toepasbaar voor de renovatie van vrijvervalleidingen met een diameter van 150 mm. tot 2.500 mm. en geschikt voor buizen met verschillende vormen, zoals eivormen of muilprofielen. Het creëert een naadloze buis in de
bestaande leiding, die de constructiviteit herstelt en infiltratie en wortel-ingroei stopt.
Productie van gerenommeerde kwaliteit
We vervaardigen Greenliner™ in onze fabrieken in de UK en US met ISO-9001:2008 gecertificeerde processen en productieapparatuur die borg staan voor de hoogwaardigheid van de klassieke Insituform® CIPP-producten. Zo heeft
u de garantie dat Greenliner™ is vervaardigd vanuit dezelfde hoge normen en aandacht voor detail. De gerenommeerde kwaliteit die onze klanten al decennia lang van ons gewend zijn.
De beste zorg voor het milieu
Omdat de installatie veel minder tijd vraagt dan conventionele renovatiemethodes, verlaagt u drastisch kosten en vuilemissies en bespaart u energie. Uiteraard dragen ook de verbetering in functionaliteit en duurzaamheid van uw
leidingsystemen die u bereikt met Insituform® hier in grote mate aan bij. Met Greenliner™ kiest u bovendien voor materiaal dat geurloos is en vrij van schadelijke stoffen. U kiest voor de meest kostenbesparende, duurzame oplossing
met respect voor ons milieu en de toekomst.
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