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HSEQ: Health, Safety, Environment, Quality

Europoort Mobiel voert een proactief beleid voor optimale veiligheid en milieubescherming op
de werkplek. Dit is de basis voor de bedrijfsvoering. Door innovatieve werkwijzen en methodes
voeren zij een project nog veiliger en milieubewuster uit. De kans op (menselijke) fouten wordt
hierdoor tot een minimum beperkt.
Zo brengt Europoort Mobiel de risico’s in kaart die de werkzaamheden met zich mee kunnen
brengen. Zij zorgt voor een veilige werkplek voor haar werknemers en alle andere betrokken
partijen en kiest voor het gebruik van duurzame materialen om het milieu te beschermen.
Een gezonde, veilige en milieubewuste werkomgeving heeft een hoge prioriteit in alle bedrijfsprocessen van Europoort Mobiel.

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 health, safety, environment en quality.
Europoort Mobiel is betrokken, neemt initiatieven om een project efficiënt en veilig te laten verlopen en levert kwalitatief hoogstaand werk af. Dit uit zich onder andere in de begeleiding van de
klanten in het voortraject, evaluatiegesprekken tijdens en na oplevering van het project. 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).
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Metaalconservering op hoog niveau

Welkom

Europoort Mobiel is gespecialiseerd in de metaalconservering van
complete installaties, opslagtanks, torens, vaten en leidingen in o.a. de petrochemische
industrie, raffinaderijen, tankterminals, scheepsbouw en staalbouw.
Zij gebruiken innovatieve technieken om objecten van metaal en staal tegen corrosie te
beschermen. Deze technieken bestaan uit het voorbehandelen van metaal en staal voor
een perfect geschikte ondergrond, het toepassen van conserveringssystemen en het
metalliseren van installaties en objecten voor de bescherming tegen roestvorming.
Europoort Mobiel is een flexibel bedrijf dat veiligheid en milieu zeer hoog in het vaandel
heeft staan. Zij leveren kwalitatief hoogstaand werk tegen een gunstige prijs. Bij ieder
project kijken ze op welke manier er verbeteringen en tijdsbesparingen behaald kunnen worden. Een kortere doorlooptijd levert toch een significante besparing op voor de
klant. Zo bieden zij ook (jaar-) contracten voor nieuwbouw- en onderhoudswerken bij
opdrachtgevers en maken meerjaren onderhoudsplannen zodat de klant altijd verzekerd
is van een goed onderhouden installatie.
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.

Techniek en Dienstverlening
Voorbehandelen: De perfecte ondergrond voor het toepassen van conserveringstechnieken

Staal en metaal heeft een voorbehandeling nodig voordat het geconserveerd kan worden om
corrosie tegen te gaan. Een perfect geschikte ondergrond is essentieel voor een goed resultaat
bij metaalconservering. Europoort Mobiel heeft een ruime ervaring in diverse voorbehandelingsmethoden en biedt diverse technieken aan: stralen, elektrisch stofvrij stralen, natstralen,
torbo stralen, CO2 stralen, sponge-jet stralen, hogedruk waterstralen, handmatig ontroesten,
powertool ontroesten, schuren, steamcleanen, bristle blasting en vacuüm stralen.
Europoort Mobiel werkt conform de voorgeschreven ISO/NEN-normen.

Metaalconservering: Optimale bescherming van bedrijfsinstallaties tegen corrosie

Bedrijven investeren veel geld in bedrijfsinstallaties. Onderhoud is van groot belang om de
betrouwbaarheid en de levensduur van deze installaties te maximaliseren. Voor de optimale
bescherming tegen corrosie, biedt Europoort Mobiel diverse conserveringsmethoden om dit
te bewerkstelligen:
- Natlak verfsystemen voor de conservering van installaties, opslagtanks en schepen.
- Tank linings voor de inwendige bescherming van bijvoorbeeld opslagtanks.
- Fire proofing voor vuurbescherming op staalconstructies en equipment.
- Isolerende coating voor leidingwerk, opslagtanks en equipment.

Metalliseren: Voorkom corrosie aan bedrijfinstallaties

Het metalliseren van metaal en staal voorkomt dat er corrosie ontstaat aan bedrijfsinstallaties.
Specifieke onderdelen van bijvoorbeeld petrochemische installaties en raffinaderijen bevinden
zich vaak in extreme omgevingen, waar de kans op corrosie groot is.
Thermal Spray Aluminium (TSA) is een veel gevraagde techniek die Europoort Mobiel toepast
om corrosie tegen te gaan. TSA is een bijzondere vorm van thermische gespoten lagen.
De TSA-laag wordt op een gestraald staaloppervlak gespoten. Het smelten van de aluminium
wordt gerealiseerd door een elektrische vlamboog of autogeen. De poreuze TSA-laag
beschermt het stalen substraat op twee manieren:
- door kathodische bescherming;
- door de vorming van een echte barrièrelaag nadat de poriën zijn gevuld. Bij toepassing in
water kan ook een kalklaag verdere bescherming bieden.
Thermal Spray Aluminium wordt vaak toegepast ter voorkoming van corrosie onder isolatie
(CUI). TSA biedt een bescherming voor 25 tot 30 jaar.

Schilderwerken: Perfecte afwerking en bescherming van bedrijfsinstallaties

Europoort Mobiel biedt diverse technieken voor het industrieel schilderwerk aan bedrijfsinstallaties. Deze technieken, toegepast op staal en metaal zijn: verven, spuiten, airless spuiten,
conventioneel spuiten, air mix spuiten, hot airless spuiten, metalliseren elektrisch - autogeen.
Europoort Mobiel beschikt over professioneel gereedschap en materieel om de garantie van
een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te bieden.
Europoort Mobiel beschikt over een uitgebreide machinevloot, daardoor zijn ze snel inzetbaar
op projecten. De goed opgeleide mobiele werkploeg kan op iedere locatie worden ingezet,
nationaal en internationaal.

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!

