
Renovering af toiletfaldstammer
Hurtig og effektiv renovering uden nedbrydning

Aarsleff Rørteknik har specialiseret sig i renovering 
af rørledninger. Vi er markedsledende i Danmark, når 
det gælder renovering med strømpeforing i og under 
ejendomme, og vi kan renovere både ventilationska-
naler, brønde, ledninger i jord og faldstammer med til-
hørende afgreninger til toiletter.

Vores metode giver mange fordele
Først og fremmest skånes omgivelserne for en even-
tuel langsommelig og kostbar nedbrydning, fordi vi 
renoverer den eksisterende faldstamme med Aarsleff 
Strømpen. Det specialudviklede udstyr, som vi installe-
rer strømpen med, er kompakt 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 foretages samt 
kortvarig adgang til de stik, vi skal åbne fra toilettet.

Hurtig installering og god information
Vores arbejde varer kun få dage og medfører ikke 
nedbrydningsarbejde. Under hele forløbet sørger vi 
desuden for at informere om vores arbejde – så bebo-
erne ved, hvad vores medarbejdere foretager sig på 
installationsstedet.

Sådan kommer vi i gang
Vores indledende undersøgelse viser, hvilke rør der er 
ødelagte, hvilke der fungerer fint og hvilke der måske 
viser sig slet ikke at være i brug. Med andre ord giver 
vores undersøgelse et fyldestgørende billede af, hvad 
der skal laves, i hvilken rækkefølge det bør prioriteres, 
og samtidig hjælper undersøgelsen, til at skabe et øko-
nomisk overblik. 

Sådan foretager vi renoveringen
Efter undersøgelsen begynder selve renoveringen. Vi 
foretager installationen fra kælderen, hvor vi begyn-
der med en grundig rensning af faldstammen. Bagef-
ter ruller vi den bløde imprægnerede polyesterstrøm-
pe ind i en trykbeholder og krænger strømpen ind i 
den defekte faldstamme. Strømpen finder selv vej op 
igennem faldstammen, fordi den fyldes med luft fra 
trykbeholderen. Når strømpen er på plads, hærder vi 
den ved hjælp af damp. Få timer senere er strømpen 
hærdet færdig, og vi åbner til stik og laver afslutning 
på taget eller loftet. Herefter renoverer vi stikkene til 
toiletterne.
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Renovering til fremtiden
Vi har mere end 30 års erfaring og oplever ofte 
problemer med faldstammer i ældre ejendomme 
og bygninger. Faldstammer udsættes dagligt for 
snavs, fedt og kalk, som aflejres og nedsætter 
gennemstrømningen i røret. 

Hvis en defekt faldstamme ignoreres, kan det ud 
over lugtgener i lejlighederne resultere i små utæt-
heder, hvor vandet kan sive ud og give rustaflej-
ringer. Rustaflejringerne kan kortvarigt skjules 
med maling, men problemerne skjules kun for en 
kort tid. En ødelagt faldstamme kan blive en kost-
bar affære. I yderste tilfælde må de eksisterende 
installationer brydes ned, fordi rørene er alt for 
ødelagte til, at vi kan foretage strømperenovering. 
Ikke nok med at gulve, vægge og inventar kan 
blive ødelagt, men en defekt faldstamme, som ikke 
opdages i tide, kan også betyde, at beboerne må 
fraflytte deres lejemål i længere tid, imens bygnin-
gen renoveres. 

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.
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Strømpen instal-
leres med lufttryk 
og finder selv vej 
gennem faldstam-
men. Efterfølgende 
hærder strømpen 
med damptryk, og 
vi afslutter med 
at åbne stikkene. 
Hele processen er 
udført på få timer.

Til sidst renoverer 
vi tilslutninger, så 
overgangen mel-
lem faldstammen 
og tilslutningen til 
toilettet bliver helt 
tæt.

Vi indleder altid 
med at spule fald-
stammen helt ren. 
På den måde sikrer 
vi os, at faldstam-
men får sit fulde 
tværsnit tilbage, 
når renoveringen 
er foretaget. 
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