S4reno HomeLiner®
Leidingrenovatie

Biedt minimale
overlast en
maximale kwaliteit

S4reno HomeLiner®

Met S4reno® realiseert Van der Velden Rioolreno
vatietechnieken B.V., het landelijke opererende zus
terbedrijf van onze Van der Velden Rioleringsbeheer
vestigingen, leidingrenovatie zonder graaf-, hak-,
en/of breekwerk. Zonder overlast zorgen wij voor
een 100% betrouwbaar leiding/rioolstelsel. Gegaran
deerd. De bestaande leiding wordt van binnenuit met
geavanceerde apparatuur razendsnel van een duur
zame bekleding voorzien die vloeistofdicht is en de
functionaliteit tot in lengte van dagen waarborgt.
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S4reno® biedt minimale overlast en maximale kwaliteit

S4reno® maakt riolering 100% betrouwbaar

S4reno® rioolrenovatietechnieken: beter dan nieuw!
Veel rioleringen & leidingen verkeren in een slechte staat.

gedicht en vindt geen lekkage meer plaats vanuit uw riool-

Het vervangen daarvan zou enorm veel graaf- en/

of leidingsysteem naar de omgeving. Ook dat is duurzaam.

of sloopwerk betekenen en daarmee voor veel overlast
zorgen. Daarom heeft Van der Velden als meest complete

System

leverancier van rioolrenovatie- & leidingrenovatietech-

S4reno® is een systeem voor de volledige renovatie van

nieken in Nederland, gezocht naar innovatieve en duur-

uw riolering of leiding. U renoveert de hoofdriolering, maar

zame technieken die met veel minder overlast en impact

indien gewenst ook de putten en binnenriolering of leidin-

zorgen voor een minstens zo goed resultaat. Met de in

gen. Daarnaast zijn er speciale producten beschikbaar voor

eigen huis ontwikkelde S4reno® renovatietechnieken

deelreparaties. Al deze technieken kunnen gecombineerd

blijft de overlast beperkt. De bestaande riolering of

worden, ofwel renovatie van doucheput tot zuiveringsin-

leiding wordt van binnenuit voorzien van een duurzame

stallatie.

bekleding en daarmee is deze beter dan nieuw!

Solution
Een naam in renovatie

S4reno® is zonder meer de beste oplossing voor betaalbare

De ‘S ’ in de naam ‘S reno ’ staat voor de vier meest

riool- of leidingrenovatie zonder graaf-, hak-, en/of breek-

typerende eigenschappen die u S reno mag toedichten:

werk. Of het nu gaat om relatief kleine reparaties of om de

Smart, Sustainable, System en Solution.

renovatie van een volledig riool of leidingstelsel, S4reno®
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®

biedt de oplossing.

Smart
S4reno® is een bijzonder doordacht systeem. Dankzij inno-

S4reno® maakt riolering 100% betrouwbaar

vatieve technieken en werkwijze renoveren we praktisch

Uw riool- en/of leidingstelsel moet voor 100% in orde zijn en

zonder overlast. De bekleding geeft het riool of de leiding

die zekerheid bieden wij met S4reno®. Wij hechten enorm

een nieuw leven en gaat decennia mee.

grote waarde aan kwaliteit en daarom worden alle werkzaamheden volgens protocol uitgevoerd. Van der Velden

Sustainable

werkt daarbij conform de meest recente kwaliteits-, milieu-

De renovatie gebeurt met een minimum aan energie en

en veiligheidsnormen, te weten: ISO 9001, ISO 14001, VCA**,

CO2-uitstoot. Daarna is uw riool of leiding weer volledig af-

BRL K10014, BRL K10015 en BRL 5217.

www.vandervelden.com/renovatie
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De oplossing voor leiding/rioolrenovatie
zonder overlast
Hak- en breekwerk geeft de meeste overlast én kosten bij

één met een minimum aan overlast. Vanwege de bouw-

de renovatie van riolering en leidingen in woningen en

kundige kosten, het stilvallen van productieprocessen en

bedrijfspanden. Van der Velden Rioleringsbeheer, de in-

ander overlast is het vaak een probleem om defecte riool-

novator van het riool, heeft daarop het antwoord.

delen te vervangen op de traditionele manier.

Hoe belangrijk ons Leidingstelsel is, realiseren we ons al-

Met onze S4reno HomeLiner® kunnen we zonder hak- en

tijd pas als er zich een probleem voordoet. En gelukkig

breekwerk uw leidingen van binnenuit voorzien van een

gebeurt dat over het algemeen niet vaak. Maar als het dan

nieuwe leidingwand. Uw leidingstelsel is na renovatie

gebeurt, willen we wel snel een adequate oplossing. Liefst

weer als nieuw!
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Wanneer gebruiken we de
S4reno HomeLiner®
De S4reno HomeLiner® is te gebruiken als het gaat om
het renoveren van rioleringen en leidingen in huizen of
bedrijfspanden. Vaak in oudere gebouwen, waar de leidingen versleten zijn, maar ook in nieuwbouwprojecten.
Meer dan 20% van de renovatie-opdrachten die Van der
Velden Rioleringsbeheer uitvoert, zijn storingen in nieuwbouwprojecten. Doorboringen en beschadigingen van leidingen bijvoorbeeld. Vaak worden deze pas opgemerkt na
oplevering. Er is dan vaak behoefte aan snelle, kwalitatief
goede renovatie, waarbij geen breekwerk plaats hoeft te
vinden. Hiermee wordt dan veel tijd en geld bespaard.
Met Van der Velden Rioleringsbeheer heeft u dus de keus;
óf traditioneel vervangen van de te renoveren leiding
óf renovatie met de S4reno HomeLiner®. Van der Velden
Rioleringsbeheer zal u adviseren welke keus voor u de
beste is. Onze experts zijn van mening dat relining heel
vaak een realistische optie is. Zeker als u in ogenschouw

Van der Velden Rioleringsbeheer heeft een speciaal op

neemt dat er met de nieuwe methode niet gehakt of ge-

maat gemaakte installatie, waarbij het totale proces ge-

broken hoeft te worden.

controleerd en geprotocolleerd is.
In onze S4reno HomeLiner®-truck is state-of-the-art
materieel ingebouwd waarmee de diverse nieuwe technieken moeiteloos kunnen worden toegepast. De S4reno
HomeLiner® werkt met een hoogwaardig samengesteld
kunststof materiaal dat zelfs beter en sterker is dan
de oorspronkelijke leiding. Het bestaat uit een systeem
van naaldvilt wat geïmpregneerd wordt met een componentenhars. Zo ontstaat er een ongekend sterk, duurzaam en gegarandeerd topproduct.
Door middel van een chemische reactie tussen hars en
harder vindt, versterkt door de toevoeging van warmte,
uitharding van het kunststof plaats. De menging van de
componenten is geheel computergestuurd, zodat het ontstaan van luchtbellen tot het verleden behoort. Kalibratie
geschiedt automatisch en de uitharding verloopt geheel
gecontroleerd, zodat menselijke fouten vanaf nu tot een
State-of-the-art mobiele werkplaats

minimum beperkt worden.

www.vandervelden.com/renovatie
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Hoe gaat Van der Velden te werk?

Oriënterend gesprek
Tijdens een geheel vrijblijvend en kosteloos
gesprek met een van onze Account
managers brengen wij uw behoefte
in beeld en komen we met een eerste
aanbeveling. Van der Velden is een solide,
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financieel onafhankelijk familiebedrijf
dat alleen werkt met eigen mensen en
eigen middelen. We kijken naar de beste
oplossing voor u! Dat geeft zekerheid.

Maatwerkoplossing
Vooraf moet de situatie in beeld gebracht worden. En ook
daarin blinkt Van der Velden uit. Riool- & leidingstelsels
slijten en daarnaast stelt de wet steeds meer eisen aan
het beheren van riool- & leidingstelsels. Daarom beschikt
Van der Velden over de modernste hulpmiddelen: van
verschillende video- en fotocamera’s, tot laser- en ultrasone
meetapparatuur. Deze digitale inspecties resulteren in een
conclusie en aanbeveling op maat, welke vertaald wordt in
een rapportage.
Op basis van deze reportage bespreken wij met u welke
oplossing het beste past. Daar wij zelf alle disciplines in huis
hebben kan deze maatoplossing zijn: renoveren, vernieuwen,
combinatie renoveren/vernieuwen of zelfs enkel preventief
reinigen. Samen met u vertalen we de rapportage naar een
maatregelenplan. Na akkoord kunnen we aan de slag.
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Voor de start
S4reno® biedt minimale overlast en maximale
kwaliteit. Renoveren gebeurt doorgaans
geheel van buitenaf, zonder dat de bewoners er
iets van merken. Toch moeten we soms enkele
uren de aan- of afvoeren afsluiten, waardoor
toilet of watergebruik tijdelijk niet mogelijk is.
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Natuurlijk zorgt Van der Velden voor tijdelijke
voorzieningen zoals chemische toiletten.
Daarom informeren we altijd vooraf
de bewoners en betrokkenen.

Reinigen & inspecteren
Voordat we starten met de renovatie reinigen
we eerst de leidingen. Om onvoorziene
omstandigheden te voorkomen voeren we een
verificatie inspectie uit, we inspecteren opnieuw

4

de bochten, diametersprongen, obstakels en
brengen de mogelijk nog niet geïnspecteerde
leidingen in beeld. Verder brengen we alle in- en
uitlaten in kaart, daar we deze na het renoveren
van de leiding weer moeten open frezen.

www.vandervelden.com/renovatie
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Voorbereiding
Reeds tijdens het reinigingen en inspecteren
van de leidingen vinden er voorbereidingen
plaats in de S4reno HomeLiner®-truck bij het
pand, of een mobiele werkplaats op het dak
(bij hoogbouw).
Afhankelijk van toepassing, het soort leiding
en het materiaal van de leiding, mengen we
de juiste componentenhars. Hieronder vallen
ook asbest leidingen. Tijdens het renoveren
komen er geen asbest vezels vrij. Naast
rioleringen en leidingen hebben we ook voor
rookgasafvoeren - al dan niet van asbest - en

6

ventilatiekanalen de juiste soort compo
nentenhars, bijvoorbeeld bestand tegen

Renovatie

zuren of zelfdovend.

Nadat alle voorbereidingen getroffen zijn kan
Naast de hars wordt de liner zelf gereed

de er daadwerkelijk gestart worden met het

gemaakt. Van der Velden werkt met een

aanbrengen van de liner.

unieke techniek die ervoor zorgt dat de liner
bij bochten en diametersprongen flexibel

Om die liner zit een beschermende folie, zodat de

meebeweegt.

liner schoon naar de juiste aanbreng-positie kan

5

worden gebracht. Eenmaal op zijn plaats wordt
er lucht ingeblazen waardoor de liner zich tegen
de wand van de leiding of buis zet. Een verticale
liner wordt versneld uitgehard middels stoom en
een horizontale met water water.
De oorspronkelijk leiding heeft nu een
volledig lucht- en waterdichte voering van
keihard en zeer duurzaam materiaal. Bochten,
diametersprongen, aansluitingen, scheuren en
andere hindernissen vormen door het flexibele
karakter van de liner geen enkel probleem.
Na het aanbrengen en uitharden blijft de componentenhars mee ‘werken’ bij kou en warmte.
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Open frezen
Na het uitharden van de liner worden alle inlaten en
aansluitingen van binnenuit weer nauwkeurig open
gefreesd door een mini robotfrees. Door zijn flexibiliteit
zijn bochten geen enkel probleem. De frees vermaalt het
afval tot fijn gruis dat eenvoudig kan worden afgevoerd
door de leidingen.

7

Alle inlaten en aansluitingen worden gegarandeerd
water- en luchtdicht opgeleverd. Met deze techniek krijgt
de leiding een tweede leven.
Renovatie van de aansluitingen worden van binnenuit de
standleidingen gedaan. Slechte aansluitingen kunnen we
voorzien van een op maat gemaakte manchet.

8
Eindinspectie
Na de leidingrenovatie inspecteert Van der Velden de
volledige leiding, inlaten & aansluitingen om 100%
zekerheid te kunnen geven dat deze water- en
luchtdicht zijn. Pas dan wordt er een officiële oplevering
gedaan en kan de leiding weer vrijgegeven worden voor
gebruik.
Wat resteert is het opruimen en inladen van de spullen.

www.vandervelden.com/renovatie
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Vind u het belangrijk dat:
•

Géén hak- en breekwerk.

•

Constante wanddikte en sterkte.

•

	Geschikt voor woningen, bedrijfs-, productie- en

•

Goede verlijming aan bestaande leiding.

openbareruimten.

•

Functionaliteit intact blijft.

•

	Binnenhuisriolering, huis- en kolkaansluitingen,

• Nieuwe leiding kan weer normaal behandeld en
gereinigd worden.

procesleidingen, luchtkanalen en ventilatiekanalen
•

(vierkant en rond).

•

Kwaliteitseisen vooraf bekend zijn.

	Toepasbaar in zowel horizontale als verticale

•

Volledig gecontroleerde en geprotocolleerde
inbouw.

leidingen.
•

	Toepasbaar in meest uiteenlopende materialen,
waaronder ook asbestleidingen.

•

Geschikt voor leidingen met kleinere diameters.

•

Vanuit één zijde uitvoerbaar.

•

Lange levensduur, beter dan nieuw.

•

Duurzaam, minder CO2- uitstoot.

•

Milieuvriendelijk eindproduct.

10 |

S4reno® biedt minimale overlast en maximale kwaliteit

• Er volgens de belangrijkste kwaliteitseisen wordt
gewerkt.

Professioneel, gerenommeerd
en met een landelijke dekking

Van der Velden Rioleringsbeheer is marktleider in
Nederland met meer dan 50 jaar ervaring, een landelijke
dekking en een zeer compleet dienstenpakket, verdeeld
over de clusters: Olie- & Vetafscheiding, Diensten & Service, Beheer & Advies en Renovatie. Van der Velden is een
solide, financieel onafhankelijk familiebedrijf dat alleen
werkt met eigen mensen en eigen middelen. Dat geeft
zekerheid en kwaliteit. Daarnaast mag u er zeker van
zijn dat wij op de meest duurzame manier werken:
CO2 reductie, afvalmanagement en milieuzorg zijn diep
verankerd in ons bedrijf.
hen permanent opleidingen, trainingen en veiligheidscursussen. Veelal vanuit ons eigen opleidingsinstituut,
de VR Academy. Onze rioleringsspecialisten zetten hun
deskundigheid graag in om problemen bij u te verhel
pen, of nog liever… te voorkomen. Het werk van Van der
Velden mag in de praktijk vaak onzichtbaar zijn, verscholen achter muren en bestrating, maar u weet hoe onmisbaar ware specialisten zijn als het op aanleg, vervanging
en reparatie aankomt.

Natuurlijk beschikken wij over het VCA**-certificaat en
werken wij volgens de eisen van de kwaliteitsnorm ISO
9001 en de milieunorm ISO 14001. Maar de meest com
plete marktleider word je toch vooral door de mensen
die er werken: specialisten met een ongekend vakmanschap en met een hoge betrokkenheid. Van de Velden
Rioleringsbeheer heeft die mensen en verzorgt voor

www.vandervelden.com/renovatie
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Olie & Vet

Diensten & Service

Renovatie

Beheer & Advies

Samengevat
Van der Velden Rioleringsbeheer biedt u met S4reno®:
• Renovatie van uw volledige riool zonder graaf-, hak-, en/of breekwerk;
• Een constructief sterk en waterdicht riool;
• Een gedegen rioolbeheerplan dat problemen voorkomt en kosten beheersbaar maakt;
• Zeer ervaren en betrokken vakmensen die dag en nacht klaar staan.

Van der Velden Rioolrenovatietechnieken B.V.
Schouwrooij 4, 5281 RE Boxtel
Postbus 395, 5280 AJ Boxtel
Tel. +31 (0)411 66 10 30
renovatie@vandervelden.com

www.vandervelden.com/renovatie
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• Garantie op geleverde producten;

