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Veelzijdige onderhoudsaannemer

Vakmensen van edilon)(sedra Contracting combineren kennis 

en kunde bij de uitvoering van uw activiteiten op het gebied 

van infra-, spoor-, industrie- en civiele bouw.

Elke opdracht en situatie zijn uniek; dit vraagt een 

weloverwogen aanpak die u graag overlaat aan de specialist. 

Dankzij meer dan 30 jaar internationale ervaring weet  

edilon)(sedra Contracting een juiste analyse te maken en de 

meest optimale methode uit te voeren. Onze gespecialiseerde 

medewerkers zijn creatief in het bedenken van oplossingen, 

onder de meest uiteenlopende omstandigheden en binnen 

de gestelde tijdsduur. 

Hoofdactiviteiten

)( Handmatige betonreparatie   

)( Betonspuiten    

)( Installeren van stalen voegovergangen

)( Aanbrengen van vloeistofdichte vloeren 

)( Verduurzamen beton- en staalconstructies

)( Grouten

)( Aanbrengen externe bewapening

)( Installeren kraanbanen

)( Installeren embedded railsystemen

Betonreparatie- en renovatie

Na een grondige inspectie van uw betonnen 

object informeren onze gediplomeerde 

betononderhoudsdeskundigen u graag over de 

renovatiemogelijkheden. Zij draaien hun hand niet om voor 

het aanbrengen van vloeistofdichte, chemisch belaste 

betonvloeren, het injecteren van scheuren, het uitvoeren 

van spuitbeton et cetera. Kwaliteit geeft zekerheid en 

vertrouwen: eventueel zelfs met een verzekerde garantie op 

onze renovatiewerkzaamheden. 
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Schadeanalyse

Herstelanalyse

Kostenanalyse

Reparatieadvies

Werkplanning

Uitvoering

Oplevering

Nazorg



Duurzaamheid en CO2

Verlenging levensduur
Een tweede leven voor uw beton? Met reparatie en renovatie kunt u in veel gevallen op materiaal besparen, een geheel nieuwe 

constructie is lang niet altijd nodig. Voor elke schade zoekt edilon)(sedra Contracting naar de meest geschikte en functionele 

oplossingen, waarbij ook naar de achterliggende oorzaak wordt gekeken. De werkzaamheden van edilon)(sedra Contracting 

voldoen aan richtlijn BRL3201, op basis van de actuele vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen.
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Duurzaamheid en CO2

10 jaar verzekerde garantie
Onze gediplomeerde betononderhoudsdeskundigen beoordelen 

uw schade en adviseren u vrijblijvend over het meest doeltref-

fende plan van aanpak. Vanzelfsprekend staat de prijs- 

kwaliteitsverhouding hierbij voorop. Uitvoeringen van  

edilon)(sedra Contracting kenmerken zich onder meer door  

betrouwbaarheid. Zo heeft u de mogelijkheid gebruik te maken 

van 10 jaar verzekerde garantie, die exclusief wordt aangeboden 

door VBR-leden. 

MVO
De impact van onze werkzaamheden op het milieu verminderen 

vinden we belangrijk, daarom maken we bewuste keuzes voor 

mens, milieu en maatschappij en ondernemen we steeds meer 

maatschappelijk verantwoord. 

edilon)(sedra Contracting heeft niveau drie van het CO2-bewust-

certifiaat behaald en zet zich op verschillende manieren actief in 

om CO2-uitstoot verder te reduceren. Hiervoor analyseren we 

ons energieverbruik nauwkeurig en stellen we ons tot doel dit 

steeds verder terug te dringen.

Daarnaast heeft edilon)(sedra Contracting zich verbonden aan 

het MVO-convenant van VBR, en de aspecten die hier deel van 

uitmaken.
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certificatie is uw waarborg

Certificaten
edilon)(sedra Contracting is in het bezit van alle beno-

digde certificaten, zoals het ISO 9001, het VCA** certi-

ficaat. Ook zijn we gecertificeerd volgens de BRL 3201 

voor de disciplines betonspuiten, handmatig repareren en 

injecteren.

 

Het BRL 7700 certificaat is van toepassing op onze 

werkzaamheden bij vloeistofdichte vloeren en het BRL 

0509 certificaat hanteren we bij verlijmingswerkzaamhe-

den zoals voor het achteraf aanbrengen van ankers in 

verharde betonconstructies. Verder beschikken wij over 

het BTR-certificaat: onmisbaar bij werkzaamheden aan 

het spoor. 

VBR
edilon sedra Contracting loopt voorop als het gaat om 
ontwikkeling van de branche. Daarom zijn we lid van de VBR 
(Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven). De 
VBR wordt gevormd door de top van bedrijven in Nederland 
die zich speciaal toeleggen op het constructief repareren en 
onderhouden van beton. 

betonreparatiebedrijf

gecertificeerd



7

certificatie is uw waarborg voegovergangen

Lijmen

Vraag ook naar "De Railinfra Installatiespecialist" brochure

Snelle applicatie
Het inbouwen van voegovergangen in het wegdek van viaduc-
ten, bruggen en fly-overs, is noodzakelijk om de werking van 
de constructies op te vangen. Met edilon)(sedra Contracting 
kunt u rekenen op een hoge inbouwsnelheid, wat overlast door 
de buitendienststelling van de weg minimaliseert. Daarnaast is 
van groot belang dat de voegovergangen zowel duurzaam als 
geluidsarm zijn, en eenvoudig in onderhoud.  
Hiervoor hebben we eigen concepten ontwikkeld.

Tweede leven
edilon)(sedra Contracting levert zowel enkelvoudige- als 
geluidsarme voegen voor dilataties tot 260 mm, die modulair 
worden opgebouwd, voldoen aan de strenge RTD 1007 norm 
en een lange levensduur hebben. Bovendien voert  
edilon)(sedra Contracting renovatiewerkzaamheden uit aan 
versleten voegovergangen, waardoor ze jaren langer meegaan 
en de kosten beperkt blijven. 

PVO
Edilon)(sedra Contracting is lid van het Platform Voegovergan-
gen en Opleggingen, hét kennisplatform voor de Nederlandse 
infrastructuur. Het PVO en zijn leden bevorderen de door-
stroming op de weg door betrouwbare, duurzame en goed 
functionerende voegovergangen en opleggingen.

VOOR MEER INFORMATIE BEZOEKT U 

www.edilonsedracontracting.com 

OF BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK 

+31 / (0)475 / 46 29 28

Extreme hechting
Om voegovergangen te fixeren werkt een snel uithardende lijm 
zoals edilon)(sedra Dex®-EA 2K voortreffelijk, zodat de weg zo 
snel mogelijk kan worden vrijgegeven. Deze lijm is vochton-
gevoelig, is snel uithardend en heeft een hoge mechanische 
hechting, zelfs bij lage temperaturen. 
De edilon)(sedra Dex® EA-2K verlijmt elke constructieve anker 
in beton optimaal.  Daarnaast is edilon)(sedra Contracting in 
het bezit van certificaat BRL0509: een veilig gevoel.



green
solution

watch us on

Wessem (hoofdvestiging)
Molenweg 7
NL-6019 BS Wessem
Postbus 7189
NL-6050 AD Maasbracht

T  +31 / (0)475 46 29 28
F  +31 / (0)475 46 57 56
contracting@edilonsedra.com

Rotterdam
Sydneystraat 52-54 
NL-3047 BP Rotterdam

T +31 / (0)10 - 437 31 78 
F +31 / (0)475 46 57 56
contracting@edilonsedra.com 
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SIKB Protocol 7704: 
Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte kunsthars-
gebonden beschermlaag
SIKB Protocol 7711: 
Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte voegaf-
dichting

Het toepassen van 
specialistische instand-
houdingtechnieken voor 
betonconstructies
Toepassingsgebied: 
Handmatig verwerken van 
mortels, Injecteren van 
beton, Spuiten van beton




