
heds- og miljøproblemer, hvis den

utætte betonbrønd omfatter lækage af

forurenende stoffer til jord og grund

vand, og især hvis den er placeret i

nærheden af en drikkevandskilde, kan

det have store sundhedsmæssige kon-

sekvenser for både mennesker og dyr. 

amle utætte brønde

kan være en omkost-

ningsfuld affære både

økonomisk og miljø-

mæssigt. Det kan for-

årsage alvorlige sund-

G
Men der kan også være flere funktions-

mæssige og økonomiske ulemper, ved

gamle utætte betonbrønde, som kan om-

fatte ineffektiv vandopsamling og risiko for

oversvømmelse af området, hvor brønden

er placeret.

Generelt kan ældre betonbrønde være en

risiko for miljøet, og det er derfor vigtigt af

fortage en tætning eller udskiftning af

brønden.

PE (Polyethylen) er et stærkt og holdbart

materiale med en levetid op til 100 år og

så kan det genanvendes og bidrage til den

cirkulære økonomi.

Afhængigt af betonbrøndens tilstand kan

den ofte bevares ved reparation og for-

længe dens levetid betydeligt ved at tætne

brønden med PE-plast. På den måde kan

man få gavn og glæde af PE-plastens

mange miljømæssige og økonomiske for-

dele, selvom man har en gammel beton-

brønd. Skal brønden udskiftes kan man

med fordel vælge at skifte sin brønd ud til

en PE-brønd, hvor der er utallige mulig-

heder for løsninger. 

På vores værksted hos Plast Solutions

bygger vi brønde efter vores kunders

ønsker og behov og hjælper med at tænke

innovative løsninger til funktion, hånd-

tering og servicering. 
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Fornyelse eller tætning af gamle
betonbrønde med PE-plast kan
være en god måde at spare penge
og samtidig bidrage til reduktion-
en af CO2-udledningen.

PE-plast er en bæredygtig og effek-
tiv måde at forny eller tætne gam-
le betonbrønde og reducere CO2-
udledningen i processen.

PE plast er en mere bæredygtig løsning

end traditionelle materialer som epoxy

eller polyurethan, da det er langt mere

modstandsdygtig overfor kemikalier. 
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