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IKT online opleiding 2021

Renovatie van inspectieputten - basis
Deel 1: Onderzoek voorafgaand aan renovatie		
Deel 2: Renovatiemethodes en -systemen			
Deel 3: Eindcontrole en beproeving renovatiesysteem
Ieder deel van 10.00 uur tot 12.00 uur

woensdag 19 mei 2021
woensdag 26 mei 2021
woensdag 2 juni 2021

De complete cursus Renovatie van inspectieputten bestaat uit drie delen van elk twee uur, maar de delen zijn ook
afzonderlijk te volgen. Aanmelden kan dan ook per deel of voor de gehele opleiding.

Programm

Inhoud
 et doel en belang van vooronderzoek
H
Materialen en methoden voor renovatie
Uitvoering en begeleiding bij putrenovatie
Testmethoden-onderzoek
Kwaliteitstesten

Doelgroep
Netbeheerders, ingenieurs, adviesbureaus, medewerkers van
gemeenten, producenten, aannemers, architecten.

Doel
Brede basiskennis verwerven op het gebied van putrenovatie.

Kosten
€ 125,00 per deel excl. BTW en
€ 110,00 per deel excl. BTW voor leden van de
IKT Fördervereine / IKT verenigingen.
Deelname is gegarandeerd na ontvangst van het deelnamebedrag. Restitutie van het deelnamebedrag is mogelijk tot
10 werkdagen voor aanvang van de opleidingsdag.

Aanmelden
Aanmelden voor deze opleidingsdag kan via de website
www.ikt-nederland.nl, kopje opleiding. Na aanmelding
ontvangt u een bevestiging en kort voor aanvang van de
sessies ontvangt u een link naar ons online cursuslokaal.

IKT online opleiding Renovatie van Inspectieputten - basis

Deel 1: woensdag 19 mei

Deel 2: woensdag 26 mei

Onderzoek voorafgaand aan renovatie

Renovatiemethodes en -systemen

Doel:
Bepalen algehele toestand van de put
Bepalen van de renovatiemethode

Doel:
Aan- en af te raden methodes bij specifieke
omstandigheden
Kennis opdoen m.b.t. bestaande renovatiemethodes
en -systemen

Onderzoeken/testen betonputten:
Wapening detecteren
Restwanddikte meten
Carbonatatietest
Trekproeven
Visueel onderzoek

Methodes/systemen, hoofdgroepen:
Hechtend op de ondergrond (mortels/coatings)
Verankerde beplating (i.c.m. handlaminaat)
Verticale liners (prefab en insitu)
Constructieve put-in-put systemen

Onderzoeken/testen metselwerk:
Onderzoek voegen
Onderzoek stenen
Trekproeven (indien zinvol)
Bepalen vochtigheid metselwerk
Visueel onderzoek

Ondergrondvoorbereiding:
Stralen
Controle ondergrondvoorbereiding
Grondwaterinfiltratie stoppen

Deel 3: woensdag 2 juni

IKT Nederland

Eindcontrole en beproeving renovatiesysteem

Kantoorgebouw De Enk
Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem
Postbus 2, 6800 AA Arnhem

Doel:
Kwaliteitscontrole en -borging van het eindproduct
Gebreken en oorzaken
Leren van veelgemaakte fouten
Testmethodes:
Visueel onderzoek
Hechtvastheid meten
(trekproeven)
Materiaaltesten
Waterdichtheidstest

Cursusleider:
Jaap Bresser:

t:
Contac
59
-84545
.nl
tel: 026
derland
e
n
t
ik
fo@
l
mail: in
erland.n
d
e
n
t
www.ik

