Vi gjør det verdifulle mer verdifullt

Thon hotel Moldefjord

Vår kompetanse – din trygghet
Smørholm er en familiebedrift med røtter tilbake til
begynnelsen av 1930–tallet. Bedriften holder til i Eide
kommune på Nordmøre, mellom Molde og Kristiansund.
Vi tar på oss oppdrag både lokalt og nasjonalt.
Vår spisskompetanse er reparasjoner og rehabilitering av
konstruksjoner i mur og betong. Vår stab på 20 ansatte
består av både betongarbeidere, murere og ingeniører.

Molde domkirke

Med over 20 års erfaring kan du føle deg trygg på vår
kompetanse, og vår referanseliste er full av bekreftelser
på at vi leverer kvalitet i alle ledd. Vi er stolte av arbeidet
vi utfører, og vi vet at vi ikke bare bevarer verdier, men at
vi også gjør det verdifulle mer verdifullt.
Tjenester for rehabilitering av betong
• Katodisk beskyttelse for å motvirke korrosjon
• Elektrokjemisk kloriduttrekk
• Elektrokjemisk realkalisering
• Mekanisk reparasjon
• Mur, puss og overflatebehandling
• Fasadeisolering
• Skadeundersøkelse
• Injisering for konstruktiv liming av betong
og tetting av vannlekkasje

Fylkeshuset i Molde

Stord sjukehus

Spar tid og penger
med skadeundersøkelse
Betongkonstruksjoner er alltid forsterket med armering.
Paradoksalt nok er det denne forsterkningen som oftest
representerer det største problemet. Noen ganger kan
man se rustflekker utenpå betongen, og avskalling av
betong oppstår i de aller fleste tilfeller fordi armeringen
ruster. Dette er et hyppig og alvorlig problem som kan
svekke konstruksjonen.
Med våre elektrokjemiske metoder kan vi stoppe nedbrytningen av armeringen uten å måtte fjerne store deler
av betongen. I tillegg til mekanisk reparasjon av betong,
har vi tre elektrokjemiske metoder: realkalisering, kloriduttrekk og katodisk beskyttelse.
Smørholm er en av få bedrifter som håndterer og jevnlig
bruker alle disse metodene. Vi har bred kompetanse
innenfor feltet. For å sikre at riktige metoder, materialer
og utførelse blir benyttet, gjennomfører vi skadeundersøkelser før rehabilitering eller reparasjoner igangsettes.
På den måten sparer vi både tid og penger for deg.

Din leverandør på
avfallshåndtering
Vi tar imot vrakbiler
www.norskgjenvinning.no

Norsk Gjenvinning AS
Dale Industripark
Dalegata 137
6517 Kristiansund
Ring oss på telefon

09700

Hestskjæret fyr

Vi gjør det verdifulle mer verdifullt.
Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Telefon: 957 86 888
Mail: firmapost@smoerholm.no
www.smoerholm.no
Smørholm AS har sitt marked over hele
landet, og er ISO-sertifisert etter standarden
ISO9002.
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