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Vandskader
Vandskader kan opstå på mange måder.
Regn i store mængder som skybrud eller
oversvømmelser som stormflod, kan betyde
at jorden og afløbssystemerne ikke kan klare
at aflede vandet. Vandet finder derfor vej op
gennem kloak, afløbsriste, toilet, kælder og
utætheder i huses sokkel. Specielt er huse
med kælder eller som er lavtliggende, særdeles udsat i forbindelse med skybrud.
Vandskader kan også opstå pga. lækager,
sprængte rør, frostskader m.m. hvor fejl og
skader på f.eks skjulte rør ikke er så nemme
at få øje på – til gengæld kan de give
ubehagelige overraskelser. Rørene ligger ofte
gemt i muren eller er indstøbt i beton uden
udvidelsesmuligheder. Lækag er i skjulte rør
opdages som regel for sent, og skaderne
kan derfor blive meget omfattende.

flere problemer nemlig skimmelsvamp, som
begynder at vokse kort tid efter vandet er
trængt ind. Mange års erfaring i skades- og
bygningsundersøgelser betyder, at vi har
opbygget en fugtteknisk viden, således at vi
kan rådgive omkring fugt og skimmel.
Din samarbejdspartner
Ruskol affugtning A/S har siden 1974
produceret affugtningsanlæg til alle opgaver
bl.a. vandskader. For at designe anlæg til
brug ved vandskader er det vigtigt at have en
stor teknisk viden om vand og dermed fugts
skadelige effekt på byggeri og inventar. Ruskol
har udtørret efter et utal af vandskader og har
derfor designet og indkøbt materiel således at
vi idag råder over en udlejningsafdeling med
over 500 anlæg i forskellige størrelser, alle af
god kvalitet, så vi kan løse enhver opgave.

Efter brand
Efter en brand hvor der er brugt store
mængder slukningsvand, er der udover den
direkte skade som branden har forvoldt på
bygning og inventar, også følgeskaden i form
af vandskade. Specielt brand i ældre byggeri
som har indskudsler i etageadskillelsen,
kræver vandskader specielt udstyr og viden til
at udtørre.
Begrænsning af skaden
Når man oplever en vandskade er det af
allerstørste vigtighed, at der bliver sørget
for, at begrænse skaden. Som det første
skal vandindtrængningen stoppes og der
skal udføres skadesbegrænsning i form af
afdækning, opsugning af vand, etablering af
affugtning, redning og opbevaring af løsøre
osv. starter man ikke udtørringen efter ganske
kort tid vil en anden følgeskade give endnu

Fugttekniske målinger er med til at sikre at
affugtningsanlæggene kun kører den periode
det er nødvendigt.
Vi kan levere og opsætte anlæg og afhente
dem når de er færdige eller de kan afleveres
på vores lager i Slangerup eller Fredericia. Hvis
kunden selv ønsker at udføre arbejdet, har
vi et fleksibelt udlejningskoncept hvor vi kun
fakturerer for den tid hvor anlæggene kører. I
spidsbelastninger kan anlæggene stå i depot
hos kunden, således at de kan genudlejes eller
returneres til os når der f.eks. er samlet nogle
anlæg sammen.
Hos Ruskol a/s kan der reserveres anlæg
i alle døgnet 24-timer. I arbejdstiden kan
vi træffes på telefon 44 95 56 20.
Aften og weekend kan vi kontaktes på
vagttelefon 70 22 56 20.

Q

Ruskol fugtteknik er uvildige rådgivere
med specialviden om fugt og skimmelsvamp. Vi tilbyder vores ekspertise til alle
f.eks. kommuner, virksomheder og private.
- Ingen opgave er for lille.

Fugtteknik
Vores fugttekniske afdeling tilbyder et
samarbejde hvor vi påtager os den opgave
som kunden ønsker. Vi kan udføre hele
opgaven fra start til slut med opsugning af
vand til udtørringen er færdig.
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