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 spara pengar
  skapa högre värde för fastigheten
  få snabb hjälp vid akuta situationer

GR Avloppsrensning hjälper dig att:

✓
✓

✓

Hur ser avloppen ut 
i din bostadsrättsförening?

GR Avloppsrensning  – snabbt på plats sedan 1992

Spara pengar
genom att anlita oss i tid.

Läs mer på webben vad våra kunder säger om oss!

www.gr-avloppsrensning.nu

Till styrelsen i brf



Rörinspektion med 
kamera
Genom att inspektera 
rören med hjälp av kame-
ra upptäcker vi på ett 
effektivt sätt fel och 
defekter. 

Arbetsfältet för kameran är 10–225 milli-
meter. Efter av  slutad inspektion får du ett 
protokoll, fotografier och en gradering av 
eventuella skador (enligt T-25) på en 
DVD-skiva.

                   
Stamspolning 
Genom att spola fastig-
hetens stammar regel-
bundet undviker du höga 
självrisker hos för säk rings -
bolagen. På köpet slipper 

du illaluktande och bubblande av lopp. Är 
olyckan ändå framme, hjälper vi till att 
minimera skadorna. 

Ledningslokalisering
Ledningslokalisering 
används framför allt vid 
tveksamheter av hur led-
ningar och rör är dragna.  
I äldre hus stämmer ofta 

inte ritningsunderlagen eller så finns det 
inga ritningar och då kan denna metod 
användas.

Vid ledningslokalisering använder vi vår 
kamera som även har en sändare.  

Jourverksamhet 
Det är inte alltid olyckor inträffar under 
arbetstid, därför har vi dygnet-runt-jour så 
att du kan ringa oss när som helst.

Dessutom erbjuder vi:
Klottersanering
Om din fastighet har utsatts för klotter kan 
erbjuder vi klottersanering. Hör av dig till 
oss för mer informtion. 

Service av rörsystem – en ren besparing
GR Avloppsrensning är specialiserade på fel   sökningar och åtgärder för fas tig
hets be lagda rörsystem. Stammar som är i dålig kon   dition kan or saka många 
oönskade pro  blem som kostar mycket pengar.   

Så här går det till när vi spolar stammarna i 
din fastighet. Först spolar vi stammarna från 
källaren ut till samlingsledningen samt upp 
mot avluftningen på taket. Sedan spolar vi 
stammarna ut till det kommunala avloppet. 
Till sist spolar vi sidodragningarna från kök 
och badrum ut till stam.

Vad är högtrycksspolning?
Högtrycksspolning är idag den vanligaste metoden att rengöra avlopp. Det är det bästa och 
snabbaste sättet att få det rent. Det enda som används är helt vanligt hetvatten. Våra slangar 
har ett munstycke som spolar vatten med högt tryckt bakåt.  Slangen dras framåt i avloppet och 
avlagringar och annat lossnar av kraften i vattenstrolen och transporteras sedan bort med vat-
tenflödet. 
Vi använder en metod som tillåter högre tryck vid spolningen än normalt. Trycket är mellan 100 
och 450 kilo beroende på stammarnas kondition och beläggningsgrad. 
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