
VORES YDELSER
Strømpeforing af regn- og spildevands faldstammer med 
Prosoc metoden har mange fordele. Det er hurtigt og der 
vil ikke være behov for nedrivning og genopbygning 
omkring disse faldstammer. For beboerne, indebærer 
teknikken meget få forstyrrelser, ligesom det kun koster en 
brøkdel af en traditionel faldstammeudskiftning. Simpelt 
fortalt betyder det, at et ny selvbærende rør er monteret 
på indersiden af det eksisterende rør. Dette gøres ved at 
en imprægneret polyesterforing er krænget ind i det 
eksisterende rør, og derefter hærder op og bliver til den 
nye faldstamme.

PROSOC - EN DEL AF PROLINE GROUP
Vi hos Prosoc tilbyder stømpeforingsteknologien eller relining med fleksible foringer, eller som vi kalder det hos os, 
Prosoc metoden. Vi er landsdækkende og kan derfor tilbyde vores tjenester over hele Danmark. Hos Prosoc er det 
kunden der er i centrum. Vi oplever stor vækst takket være vores kunder og dygtige medarbejdere. Vores 
medarbejdere arbejder altid efter at tilfredsstille kundens særlige krav og behov. For os er hvert projekt unikt, og vi 
lægger vægt på, at kunden skal være tilfreds med vores resultat. Prosoc kan også tilbyde "Forebyggende 
vedligeholdelse og status check", dette dækker spulning af fald-stammerne og en autoriseret kamerainspektion.

MATERIALE
Faldstammer og forgreningsrør består hovedsagligt at 
100% polyesterfibre med en PU-belægning. Den 
fiberimprægnerede strømpe består af en høj kvalitet og 
hærdende plast.
I faldstammen og forgreningsrørene bliver en uhærdet 
fleksibel foring blæst ind og ved hjælp af en kemisk proces 
vil den selv hærde op i løbet af 6-8 timer. Røret opnår en 
hårdhed, der giver det en selvbærende egenskab, tæthed 
og funktion uden støtte fra det eksisterende rør. 
Tilslutningsrør/Grenrør og fittings kan herefter forbindes 
til faldstammen igen.
Alle vores teknikere gennemgår en omfattende 
uddannelse på Prolines egen skole for at sikre den 
højeste kvalitet. Som en ekstra sikkerhed for alle vores 
kunder, giver vi 10 års garanti på alt arbejde der kan 
relateres til os.
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INSPEKTION/KONTROL
Med en kamerainspektion foretages en minutiøs gennemgang af hele 
kloaksystemet, hvor alle dele er inspiceres. Enhver afvigelse er dokumenteret i en 
inspektionsdagbog. Gennem inspektion med kamera og ved hjælp af tegninger 
af afløbssystemet foretages en kortlægning af afløbssystemet. Dette gøres for 
at kunne ”skræddersy” de nye rør, så de passer til ejendommens eksisterende 
rørsystemer.

AFLEVERING
Til allersidst overdrages dokumentationen til ordregiveren. Alt materiale er 
dokumen-teret på video og udleveres sammen med en signeret kontrolplan 
for samtlige rør til ordregiveren. Dokumentationen udgør en garanti og er en 
stor hjælp ved eventuelt behov for fremtidige arbejde i rørsystemet.

INFORMATION
Først informerer vi alle berørte parter om, hvad der skal ske, og hvordan 
processen foregår. Vi fortæller om tider, holdepunkter, fremgangsmåder og 
besvarer alle even-tuelle spørgsmål. Alle informationer som er nødvendige i 
løbet af arbejdet, planlægges og ligges hos ordregiveren. 

RENGØRING
Vi lægger afdækningspap på de områder, hvor vi arbejder. Derefter demonterer 
vi sanitet og vandlås i lejligheden. Via renselemme, gulvbrønde eller tilslutninger til 
toilettet og håndvasken går vi ind og renser omhyggeligt med vand og et roterende 
renseværktøj. Derefter tørres rørene. Beboerne behøver ikke flytte ud af 
lejligheden, mens arbejdet står på. Beboerne behøver ikke engang flytte deres 
møbler eller dække dem til for at undgå støv. Alle hovedfaldstammerne bliver 
højtryksspulet med 800 bar. 

KONTROL/DOKUMENTATION
Når de nye rør har hærdet op, er det færdige resultat et nyt funktionsdygtigt 
rørsystem med meget stærke, sømløse og selvbærende rør inden i de gamle. Vi 
kontrollerer kvaliteten af de nye rør med en kamerainspektion. Alle nye rør 
dokumenteres og lægges ned på den medfølgende DVD film, som overgives til 
kunden ved aflevering af projektet. Når vi er færdige, genmontere vi de tinge vi 
har af afmonteret i badeværelset, køkkenet samt i kælderen. Når alt er på plads 
igen, er der ikke nogen der kan se, at vi har været der.

FORING 
Nu går vi ind og bygger de nye selvbærende rør i den gamle stamme. Ved 
hjælp af en udkrængning (komprimeret luft teknologi) bliver de nye rør 
monteret inde i de eksisterende. De nye rør er under tryk, og selvhærdende ved 
hjælp af en kemisk proces, hvor de er hærdet i løbet af 6-8 timer. Forgreningsrør 
og tilslutninger til hovedfaldstam-men bliver åbnet med en ”robot” der sættes 
ind i røret og som fræser disse huller ud til fuld størrelse igen. Herefter bliver der 
installeret et tilpasset grenforsærkningsrør. 
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