
Renovering af  
regnvandsfaldstammer
Hurtig og effektiv renovering uden nedbrydning

Aarsleff Rørteknik har specialiseret sig i renove-
ring af rørledninger. Vi er markedsledende i Dan-
mark, når det gælder renovering med strømpe-
foring i og under ejendomme, og vi kan renovere 
både ventilationskanaler, brønde, ledninger i jord, 
faldstammer med tilhørende afgreninger til toiletter 
og køkkener, og regnvandsfaldstammer.

Vores metode giver mange fordele
Først og fremmest skånes omgivelserne for en 
eventuel langsommelig og kostbar nedbrydning, 
fordi vi renoverer den eksisterende regnvands-
faldstamme med Aarsleff Strømpen, uanset om den 
er indmuret eller fritstående. Det specialudviklede 
udstyr, som vi installerer strømpen med, er kom-
pakt og minimeret både med hensyn til vægt og 
volumen. Vi behøver ikke meget plads for at udføre 
vores arbejde, kun adgang til start- og slutpunktet, 
hvor renoveringen skal foretages.

Hurtig installering og god information
Vores arbejde varer kun få timer og medfører ikke 
nedbrydningsarbejde. Under hele forløbet sørger 
vi desuden for at informere om vores arbejde – så 
beboerne ved, hvad vores medarbejdere foretager 
sig på installationsstedet. 
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Sådan foretager vi renoveringen
Vi foretager renoveringen fra toppen eller bun-
den af regnvandsfaldstammen og indleder med en 
rensning af regnvandsstammen. Bagefter ruller 
vi den bløde imprægnerede polyesterstrømpe ind 
i en trykbeholder og krænger strømpen ind i den 
defekte regnvandsfaldstamme. Strømpen finder 
selv vej gennem regnvandsfaldstammen, fordi den 
fyldes med luft fra trykbeholderen. Ved tagrenden 
tilslutter vi med specialovergang og fører strøm-
pen helt ud i tagbrønden, så overgangen bliver 
tæt. Når strømpen er på plads, hærder vi den ved 
hjælp af damp. Få timer senere er strømpen hær-
det færdig, og faldstammen kan atter benyttes.

Renovering til fremtiden
Vi har mere end 30 års erfaring og oplever ofte 
problemer med regnvandsfaldstammer i ældre 
ejendomme og bygninger. Defekte regnvands-
stammer med utætte samlinger kan beskadige 
facaden på boligen, hvis de ignoreres. 

En ødelagt regnvandsfaldstamme kan blive en 
kostbar affære. I yderste tilfælde må de eksiste-
rende installationer brydes ned, fordi rørene er alt 
for ødelagte til, at vi kan foretage vores alternative 
renovering. 

Faldstammerne slides over tid, men når vi reno-
verer dem, holder installationerne i mange år, fordi 
de indvendigt er forsynet med en glat og slidstærk 
foring.


