Fast karm
Karmen har sat sig ca. 40 mm

Fræsemaskine placeres over brønden

Karmen skæres fri med anlæg for
Flydende karm

DBT tætningsring monteres på
karmen

Den flydende karm monteres og
faststøbes med bitulan, brøndrapport
udfyldes

Færdigt resultat

Brønd er afspærret så der ikke falder
materiale ned i brønden

Karmen fjernes

Flydende karm monteret med 30 mm.
overhøjde for slidlagsudlægning

Flydende karm monteret med 30 mm.
overhøjde for slidlagsudlægning

Fast karm udskiftet med flydende på
traditionel måde med typiske følgeskader

Fordele ved BDT renovering
Der sikres fuld udstøbning mellem asfalt/beton og karm hvilket sikrer mod efterfølgende
sætninger.
Vergumix Bitulan, som bruges til udstøbning, er en 2 komponent kunststof asfalt med
stor styrke og tæthed. Dette sikrer mod revnedannelser og frostskader. Bitulan angribes
ikke af salt eller andre materialer
Den eksisterende vejbane bevares rundt om karmen. Dette sikrer mod efterfølgende
sætninger
Hvis vejen hæves, er det ikke noget problem at hæve karmen igen.
Ved vejrenovering kan asfalten udlægges uden hensyn til vejbrønde, da de efterfølgende kan
hæves. Dette kræver dog, at der udlægges DBT asfaltdæksler over brønden.
DBT renovering er hurtig, idet vejen kan belastes fuldt ud 30 min. efter udstøbning. Dette
betyder minimal gene for trafikken.
Renovering kan foregå hele året da Vergumix Bitulan kan anvendes fra -10º til + 35 º

Dansk Brønd Teknik er stiftet i 2007 af Lars Petersen og Bjarne Poulsen.
Lars Petersen er direktør i Thorskilde A/S.
Thorskilde A/S er entreprenør og autoriseret kloakmester.
Bjarne Poulsen er direktør i Vergutech Betonteknik ApS.
Vergutech er producent og udvikler af betonpumper samt udvikler af specilmørtler
til byggeindustrien.
Det er med denne baggrundsviden at Lars og Bjarne har udviklet værktøjer,
materialer og arbejdsmetoder til at hæve og faststøbe brøndkarme, samt renovering
af brønde.
Dansk Brønd Teknik har patenteret deres teknikker til renovering af vejbaner
omkring flydende brøndkarme.
Ud over at hæve brøndkarme, kan Dansk Brønd Teknik tilbyde totalløsninger
ved brønd renovering, som renovering af banketter, Tv-inspektion,
injektion af revner m.m.

