PROFESSIONAL ROOF MANAGEMENT
BEGINT HIER !

Innovatieve dakonderhoudsconcepten & monitoringsystemen
afgestemd op uw wensen - voordelig en in heel Europa beschikbaar.

SLD - PROFESSIONAL ROOF MANAGEMENT – marktleider op het
gebied van duurzame inspectiediensten voor het belangrijkste onderdeel
van bedrijfspanden: het platte dak.
Dakonderhoudsconcepten conform RPP - het gecertificeerde
keurmerk voor maximale zekerheid van platte daken.
Het RPP (Roof Protection Plan) is een modulair en gecertificeerd concept voor
dakonderhoud. Naast de basisservice voor kwaliteitsonderhoud omvat het RPP
ook diensten als opleveringsinspecties, inventarisaties en metingen met behulp
van geavanceerde technieken. Ook kunnen er waterdichtheidsmetingen
uitgevoerd worden dit kan worden uitgebreid met een innovatief monitoringprogramma.

Waterdichtheidscontrole met behulp van de SLD-procedure.
Een onafhankelijke moment opname!

Alleen deskundige en onafhankelijke controles van daken waarborgen een veilige
en objectieve inventarisatie van uw dak. Van een onafhankelijke SLD-inspecteur
ontvangen onze klanten de bevestiging dat het platte dak is geïnspecteerd op
functioneren, of er beschadigingen zijn ontdekt, en advies over de uitvoering
van de herstelmaatregelen. Idealiter wordt het dak van industriële panden direct
bij de oplevering gecontroleerd op waterdichtheid, en vervolgens direct na
herstel van de geconstateerde schade of gebreken.

Lekkage opsporing op het hoogste niveau.
Nauwkeurig, snel en voordelig!!

Door lekkages professioneel te laten opsporen en vochtmetingen te laten uitvoeren kunt u kostbare herstelwerkzaamheden voorkomen en wordt de levensduur
van uw platte dak verlengd. Voorafgaand aan de inspectie kan de klant aan de
hand van een unieke inventarisatieprocedure (RTRS) een prognose krijgen van
de te verwachten accuraatheid en slagingskans van het opsporingsprocess. Alle
lekkages en potentiële zwakke plekken worden uiterst precies opgespoord, geregistreerd met behulp van een uitvoerig inspectie- en meetprotocol en gepresenteerd in de vorm van een visueel werkplan.

Dakinventarisatie met behulp van geavanceerde technieken.

De SLD-groep documenteert voor haar klanten met behulp van de modernste
technieken de toestand van hun daken. Dankzij onze unieke interactieve documentatie kunnen wij contactloze opnames maken van ontoegankelijke objecten
en exacte digitale weergaven op schaal produceren. Deze gegevens stellen we
onze klanten ter beschikking in het inloggedeelte van het SLD-klantenportaal.
Daar kunnen ten allen tijde nauwkeurige nametingen worden verricht.

SLD - MONITORING SYSTEMEN – voor de detectie van lekkages op
industriële daken in heel Europa, ruim voordat de eerste druppels binnen
gesignaleerd worden!
SLD - Roof Protector. Voor optimale zekerheid!

SLD - Roof Protector is een eenvoudige en efficiënte methode om vocht in
dakconstructies te signaleren en tijdig aan te pakken, zodat kostbare reparaties
in een later stadium vermeden kunnen worden. Ook is de methode ideaal
voor het controleren van dakreparaties, hetgeen bijdraagt aan de waarde van
het pand. Roof Protector kan gecombineerd worden met alle in de handel
verkrijgbare daklagen en voldoet bovendien aan norm B 3691 categorie 3 voor
de monitoring van platte daken.

MCS-contactlagen (Monitoring Control Systems).
Duurzaam waterdicht.

Moderne dakdekkers, deskundigen, bouwopzichters en architecten hanteren
tegenwoordig nauwkeurige meetmethodes, zoals HV-SLD (High Voltage -Sensor
Leak Detection) en LV-SLD (Low Voltage-Sensor Leak Detection) waarmee
snel en nauwkeurig zelfs de kleinste capillaire lekkages gelokaliseerd, gemarkeerd
en gedocumenteerd kunnen worden. Om daken extra grondig te kunnen
controleren adviseren wij om een hoogwaardige contactlaag onder de eigenlijke
afdichting aan te brengen.

LDR - ringleidingssystemen.
Bereid uw daken voor op het ergste.

Verhoog de opsporingskans van lekkages op uw panden met LDR-Technologie
(Leak Detection Ready) en bereid uw daken voordelig voor op de SLD- methoden.
Vooral bij belaste daken en daken met begroeiing is het van belang om de
LDR-technologie al tijdens de bouw te integreren. Inspecties kunnen dan later
veel sneller, nauwkeuriger en voordeliger worden uitgevoerd en de staat van het
dak kan dan op elk gewenst moment gecontroleerd worden.

Intelligent alarmsysteem - Made in Germany!

Er zijn grenzen aan de draagkracht van platte daken. Sneeuw in de winter en
ophopend water in de zomer kunnen die grenzen onverwacht overschrijden.
Het alarmsysteem van de SDL-groep voor sneeuw en ophopend water is een
beproefd systeem voor vroegtijdige waarschuwing en is geschikt om de actuele
belasting het hele jaar door te monitoren. De SLD-groep bouwt het in heel
Europa in en het is als optionele component beschikbaar bij het RPP-concept
(Roof Protection Plan).

SLD - PROFESSIONAL ROOF MANAGEMENT
www.sldeurope.com
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Dankzij de hoge kwaliteitsnormen van alle SLD-meetprocedures en monitoringsystemen
kunnen wij onze klanten een duurzaam en kostenbesparend Roof Managementsysteem
aanbieden.
Onze gecertificeerde systemen
waarborgen optimale lek detectie:
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