KORKEAPAINEPESUT
Eerola-yhtiöiltä saat korkeapainepesut nopeasti ja
tehokkaasti kiinteistöjen ja infran kunnossapitoon sekä
teollisuusprosessien puhdistustarpeisiin.
Käytämme kompakteja työyksiköitä, joilla pääsemme lähelle
työkohteita. Säästämme siten työn valmisteluun kuluvaa
aikaa, ja saamme kohteet perinteistä nopeammin valmiiksi.
Mikään työ ei ole meille liian suuri tai liian pieni, vaan
pystymme tarjoamaan kattavat pesupalvelut yhden katon
alta. Työmme teemme aina huolella, siististi ja
henkilökohtaisesti palvellen.

www.eerolayhtiot.fi

Korkeapainepesun kohteita:
- Kivettymien, saostumien ja
kertymien poisto erilaisista altaista
ja putkistoista
- Prosessiputkistojen avaukset ja
pesut
- Viemärien ja putkistojen avaukset ja
huuhtelut
- Säiliöiden ja siilojen puhdistukset
- Lämmönvaihtimien, haihduttimien ja
koalisaattorien pesut
- Maalinpoistot ja erilaisten seinä- ja
lattiapintojen puhdistukset
- Pinnoitettavien pintojen esikäsittely
- Tasopesut

ME HOIDAMME
Korkeapainepesu

Esimerkkejä työkohteistamme

Korkeapainepesu on tehokas ja pölytön, ympäristölle ystävällinen työmenetelmä puhdistustöihin ja tukosten avaamiseen.
Pesuteho perustuu paineistetun veden iskuvoimaan.
Tarvittaessa pesua voidaan tehostaa käyttämällä kuumaa
pesuvettä.
Paineen ansiosta kemikaalien käyttöä voidaan välttää,
kuumavesipesussa edut korostuvat. Korkeapainepesulla
päästään hyviin pesutuloksiin siellä, missä tavanomaiset
menetelmät eivät tehoa.
Korkeapainepesussa tarvitaan puhdasta vettä vähemmän
kuin muilla menetelmillä. Pesujätettä syntyy vähemmän, ja
työn ympäristö pysyy siistinä. Sekin merkitsee säästöjä.

• Jätevedenpuhdistamojen ja teollisuusprosessien
kivettyneiden prosessiputkistojen avaukset
• Kemianteollisuuden säiliöiden ja siilojen pesut
• Teollisuuskiinteistöjen lämmönvaihtimien puhdistukset
• Saostumien poisto prosessialtaiden seinämistä ja pohjista
• Erotinkaivojen seinämien ja koalisaattoreiden puhdistukset
• Saneerattavien kansi-, seinä- ja lattiapintojen puhdistus,
maalinpoisto ja valmistelu pinnoitusta varten

Kalustomme
Erityinen palvelukykymme perustuu uudentyyppisiin,
kompakteihin työyksiköihin. Helposti siirrettävillä yksiköillä
pääsemme lähelle työkohdetta, pesutehosta tinkimättä.
Kalustomme vesipaine ulottuu 1200 bariin, ja käytettävä vesimäärä 42 litraan minuutissa. Kuumavesitöissä (max 98 °C)
painealue ulottuu 500 bariin.
Käytössämme on lisäksi runsas valikoima lisälaitteita, kuten
esimerkiksi pesurobotit, tasopesurit ja säiliöpesurit. Niillä
tehostetaan vaikeiden kohteiden pesuja ja parannetaan
työturvallisuutta.
Työkohteet, joissa tarvitaan vielä korkeampaa, materiaaleja
leikkaavaa vesipainetta, toteutamme yhteistyökumppaneidemme kanssa - jotta asiakkaanamme saat kaikki pesupalvelut yhden katon alta.

Turvallisuus
Korkeapainepesu vaatii toteuttajaltaan vankkaa kokemusta ja
korkealuokkaista kalustoa sekä työturvallisuusnormien
tinkimätöntä noudattamista.
Huolellisella työnsuunnittelulla varmistamme myös, että
työskentelymme aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa
toiminnoille työkohteen ympäristössä.

Toteutus
Aloitamme jokaisen työn perehtymällä asiakkaan tarpeisiin ja
kohteeseen. Kirjallisella työsuunnitelmalla varmistamme
tarpeet sekä työmme laadun ja turvallisuuden.
Työsuunnitelma laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.
Työsuunnitelman perusteella sovitaan työn ajankohta,
valitaan kohteeseen sopiva kalusto lisälaitteineen, työntekijät
sekä muun muassa tarvittavat suojavälineet.
Raportoimme työn tulokset ja mahdollisesti tarvittavat
jatkotoimenpiteet. Työn luovuttamisen edellytyksenä on aina
asiakkaalta saatu hyväksyntä.

Palveluvarmuus
Kovassakin duunissa meille tärkeintä on palveluvarmuus. Se
merkitsee, että aikataulut pitävät, lopputulos on vaatimusten
mukainen ja asiakkaallemme ei synny ennakoimattomia
kuluja.

Toimintatapamme
Toteutamme asiakkaillemme teknisesti ja taloudellisesti
kestäviä ratkaisuja.
Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus- ja
ympäristövelvoitteita. Pidämme siten huolta myös
asiakkaidemme maineesta.

www.eerolayhtiot.fi

Palvelukeskuksemme:
Pääkaupunkiseutu
Espoo ...........................
09
Länsi-Uusimaa
Lohja...........................
019
Hanko .........................
019
Itä-Uusimaa
Porvoo ........................
019
Loviisa.......................
040
Mäntsälä....................019

8553 0450
331 002
248 6713
575 2777
912 8117
643 408

Varsinais-Suomi
Kaarina ........................
02
Pirkanmaa ja Häme
Tervakoski.................019
Ylöjärvi.........................
03
Lahti .............................
03
Keski-Suomi
Jyväskylä...................014
Etelä-Savo
Mikkeli ....................0440

243 3666
766 622
3142 5900
875 7215
675 888

Etelä-Karjala
Lappeenranta..........050
Pohjois-Savo
Leppävirta................040
Pohjanmaa
Seinäjoki .....................06
Vaasa ...........................
06
Pohjois-Suomi
Rovaniemi ................050

400 7531
123 9944
414 4088
317 8090
343 0230

172 000

EEROLA-YHTIÖT OY, Läntinen teollisuuskatu 15 C, 02920 Espoo. Puh. (09) 855 30 40. www.eerolayhtiot.fi
Palvelemme kiinteistö-, kunnallis- ja teollisuustekniikan ylläpitoa ja rakentamista. Teemme töitä, jotta kiinteistö-, kunnallisja teollisuustekniikka toimii niin kuin pitää, säilyttää arvonsa ja tuo viihtyisyyttä, toimivuutta ja lisäarvoa omistajilleen.

