Certificering en garantie

Europoort Mobiel voldoet aan alle wettelijk gestelde certificeringen. Zij beschikken over de
bedrijfscertificeringen voor veiligheid en kwaliteit; VCA** en ISO 9001. De ervaren uitvoerenden
en leidinggevenden hebben de benodigde VCA- en vakbekwaamheidcertificaten. Europoort
Mobiel staat garant voor het werk dat ze afleveren. Naast de keuring en garantie van de
verfleverancier, geven zij zelf ook een (onafhankelijke) garantie af op het opgeleverde werk.
Kwaliteitscontroles zijn een vanzelfsprekend onderdeel gedurende het metaalconserveringsproces. Er worden chloride testen, reinheidcontroles van de ondergrond, stoftesten en ruwheidtesten, controle van natte en droge laagdikten, adhesie testen e.d. uitgevoerd.
Gedurende het traject worden in dagrapportages o.a. de klimaat- en conditiecontroles, meetwaarden punctueel vastgelegd.
Aanvullende voorwaarden en eisen voor specifieke toepassingen worden uiteraard toegevoegd
aan het kwaliteitsplan en zodanig uitgevoerd
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Europoort Mobiel voert een proactief beleid voor optimale veiligheid en milieubescherming op
de werkplek. Door innovatieve werkwijzen en methodes kunnen zij een project nog veiliger en
milieubewuster uitvoeren en daarmee de kans op (menselijke) fouten tot nul reduceren.

Kennis

Europoort Mobiel is een jong bedrijf met veel ervaring! De oprichter heeft al meer dan twintig
jaar ervaring in deze branche. De opgedane kennis en kunde zet hij nu in voor zijn nieuwe
bedrijf gecombineerd met zijn eigen visie en beleid dat hij voor ogen heeft voor een klantgericht,
milieubewust en veilig bedrijf.

Sterk in relaties

De kracht van Europoort Mobiel is de relatie die zij met betrokken partijen opbouwt; klanten,
medewerkers en leveranciers. Belangrijke pijlers hierin zijn safety, health, environment en
quality. Europoort Mobiel is betrokken en neemt initiatieven om een project efficiënt en veilig
te laten verlopen en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren. Dit uit zich onder andere in de
begeleiding van de klanten in het voortraject, evaluatiegesprekken tijdens en na oplevering van
het project en opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers. Europoort Mobiel werkt bedrijfsmatig, zoekt oplossingen en besparingen, geeft reële en heldere planningen en is klantgericht.
Zij streven naar een open relatie met haar klanten en medewerkers.
Europoort Mobiel zorgt voor een optimale veilige, gezonde, kwalitatieve en milieubewuste
uitvoering in een (vaak) operationele en complexe omgeving binnen de afgesproken
oplevertermijn(en).

ISO 9001:2008
CERTIFIED
VCA**2008/5.1
CERTIFIED
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Metaalconservering op hoog niveau

Kennismaking Europoort Mobiel is een nieuwe speler in de markt.

Gespecialiseerd in metaalconservering van installaties voornamelijk in de
petrochemische en olie-industrie, scheeps- en staalbouw en gebouwen.
Een jong, flexibel bedrijf dat kwaliteit, veiligheid en milieu zeer hoog in het
vaandel heeft staan.
Europoort Mobiel streeft naar een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Zij leveren kwalitatief hoogstaand werk tegen een gunstige prijs. Bij ieder
project kijken ze op welke manier er verbeteringen en/of tijdsbesparingen
behaald kunnen worden. Een kortere doorlooptijd levert toch een significante besparing op voor de klant! Een project wordt vooraf goed in kaart
gebracht en inzichtelijk gemaakt zodat de klant een reële offerte ontvangt.
De klant komt niet voor onaangename verrassingen te staan.

Diensten en services
Voorbehandelen

Voor een perfect geschikte ondergrond voor toepassing van een conserveringssysteem op staal
en metaal, wordt gewerkt conform de voorgeschreven ISO/NEN normen.
Voorbehandelingsmethoden
Stralen | Natstralen | Torbo stralen | CO2 stralen | Sponsjet stralen | Hogedruk waterstralen
Handmatig en mechanisch ontroesten | Schuren | Steam cleanen | Elektrisch stofvrij stralen
Bristle blasting | Vacuüm stralen

Conservering

|
|

Voor optimale bescherming tegen corrosie worden o.a. toegepast:
Natlak verfsystemen | Natlak tanklinings / Hot airless tanklinings (t.b.v. inwendig beschermen
van o.a. opslagtanks/drinkwatertanks) | Fire proofing (t.b.v. vuurbescherming op staalconstructies/equipement) | Isolerende coatings (voor o.a. leidingwerk, equipement)

Metalliseren

Een veel gevraagde toepassing is Thermal Spray Aluminium (TSA). TSA is een bijzondere vorm
van thermisch gespoten lagen. De TSA-laag wordt op een gestraald staaloppervlak gespoten.
Het smelten van aluminium wordt gerealiseerd door een elektrische vlamboog of autogeen.
De TSA-laag is poreus en beschermt het stalen substraat op twee manieren:
- door kathodische bescherming;
- door de vorming van een echte barrièrelaag nadat de poriën met corrosieproducten zijn
gevuld. Bij toepassing in water kan ook een kalklaag verdere afscherming bieden.
Dit wordt vaak toegepast ter voorkoming van corrosie onder isolatie (CUI) en geeft een
bescherming voor 25 tot 30 jaar.

Applicatie toepassingen

Verven | Spuiten | Airless spuiten | Conventioneel spuiten
spuiten | Metalliseren elektrisch - autogeen
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Air mix spuiten
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Hot airless

Europoort Mobiel beschikt over een uitgebreide machinevloot om alle werkzaamheden uit te
kunnen voeren en snel inzetbaar te zijn op projecten. De goed opgeleide mobiele werkploeg
kan op iedere locatie in Nederland of daarbuiten ingezet worden.

Support

Europoort Mobiel heeft de know- how en een uitgebreid netwerk aan toeleveranciers om
als hoofdaannemer op een project te fungeren. Zij nemen het werk uit handen van de
opdrachtgever en verzorgen het project van A tot Z!

