KOSTEUSVAURIOIDEN
ASIANTUNTIJA
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AMMATTILAISET APUNASI

Humitor Oy on vesivahinkoihin ja kosteusongelmiin erikoistunut
yritys Helsingissä. Toimimme Uudenmaan alueella.

Asiakkainamme on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä rakennusurakoitsijoita,
joten meillä on monipuolista kokemusta niin
asuntojen kuin toimitilojen vesivahingoista.
Henkilökuntamme koostuu ammattitaitoisista ja kokeneista vauriotarkastajista ja
kuivausasentajista. Tämän lisäksi meillä on

laaja verkosto alihankkijoita, joiden osaamiseen meillä on vankka luottamus.
Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
heidän tarpeidensa mukaiset kattavat palvelut aina vesivahinkojen vauriokartoituksesta
tilojen jälleenrakentamiseen.

Vauriotarkastukset
Purkutyöt
Kuivaustyöt
Vesivahinkopäivystys
Kosteusmittaukset
Jälleenrakentaminen
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KORKEALAATUISTA PALVELUA

KATSO
ESITTELYVIDEOMME!

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeää.
Tästä ovat todisteena pitkät asiakassuhteemme.

Kun asiakas ottaa meihin yhteyttä, hän
voi olla varma, että työ tehdään ajallaan ja
työn jälki on korkealaatuista. Tämä on erityisen tärkeää alallamme, jolla ripeä toiminta
on ensiarvoisen tärkeää.
Panostamme asiakaspalveluun ja tiedotamme aina asiakkaille ja tilojen käyttäjille
työn etenemisestä.

HYVIN HUOLLETTU KATTO
ON KIINTEISTÖN KRUUNU

PALVELEMME
AVAIMET KÄTEEN
-PERIAATTEELLA.
Meiltä saa palvelut
aina tarkastuksista ja
kuivauksista jälleenrakentamiseen.

PYYDÄ TARJOUS »
www.jtkestokate.fi

– varmista kattosi elinkaaren maximointi

PARASTA
HUOLENPITOA
KATOLLESI

Päivystys 24/7
044 957 5605
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PALVELUMME

VAURIOTARKASTUKSET
Kun asunnossa sattuu vesivahinko, meihin
kannattaa olla välittömästi yhteydessä.
Asiantuntijamme saapuu kohteeseen paikantamaan tarvittaessa vuodon lähteen ja
tekee vauriotarkastuksen. Tarkastuksesta
toimitetaan aina raportti asiakkaalle.

KOSTEUSMITTAUKSET
Toteutamme uudis- ja saneerauskohteisiin
kosteusmittauksia, joiden perusteella tarkistetaan tilojen rakenteiden pinnoitettavuutta,
esimerkiksi märkätilojen osalla.
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MUUT PALVELUT

KYLPYHUONETARKASTUKSET

HAJUHAITTATARKASTUKSET

Teemme taloyhtiökohtaisia tarkastuksia,
joiden yhteydessä tarkastamme esimerkiksi
kiinteistön kaikki märkätilat.

Kun epämiellyttävä haju kulkeutuu
rakenteiden kautta asuntoon, selvitämme
hajun ja ilmavuodon kulkureitit merkkikaasukokeella.

Suoritamme kaikki LVI huolto-, asennus- ja
korjaustyöt sekä suurissa että pienemmissä kohteissa.
Palveluumme kuuluvat myös viemäriongelmien
vikaselvitykset, kuvaukset ja kuntokartoitukset.
ALFA PRO

LVI-TEKNIIKKAA

YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA

Kirjoitamme selkeät raportit kuvauksista ja
ratkaisemme ongelmat yhdessä asiakkaan kanssa.

Huolellinen työn suunnittelu sekä toteutus
takaa laadukkaan lopputuloksen!

www.alfapro.fi | info@alfapro.fi | 010 212 5660
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PURKUTYÖT

Kun tiloissa on ilmennyt kosteusvaurio, tilojen pinnat on purettava
tarvittavassa laajuudessa, jotta vaurio pystytään korjaamaan.
Asiantuntijamme suunnittelevat purkutyöt sen perusteella,
minkälainen ja -ikäinen kohde on kyseessä.
Purkutyön jälkeen teemme kosteusmittaukset ja kuivaamme säilytettävät rakenteet.
Tiedotamme purkutöiden etenemisestä
asiakkaille ja tilojen käyttäjille. Kun purkutyöt
on tehty, kuljetamme purkumateriaalin pois.

PURKUTYÖT KAIKKIIN KOHTEISIIN
Kerrostalot ja rivitalot
Liiketilat ja toimitilat
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TILOJEN SUOJAAMINEN

Kun tiloja puretaan, tilat tulee suojata asianmukaisesti pölyltä. Osastoimme purettavan
alueen, jotta pölyn ja muun purkumateriaalin leviäminen estyy. Kiinnitämme erityistä
huomiota yleisten tilojen, kuten kulkuväylien,
rappukäytävien ja kellareiden, siisteyteen.
Etenkin asutuissa tiloissa on tärkeää huolehtia tilojen suojaamisesta. HEPA13-suodattimilla luotavan alipaineistuksen avulla tilat
ja työskentely kyetään suojaamaan tehokkaasti.

Kiinteistövahinkojen
korjauspalvelut ja
märkätilasaneeraukset
Tarjoamme pääkaupunkiseudun taloyhtiöille,
isännöitsijöille ja kotitalouksille kiinteistövahinkojen korjausta ja märkätilasaneeruksia.
Laadulla ja ammattitaidolla.

044 977 8377
shvsaneeraus.ﬁ
tilaukset@shvsaneeraus.ﬁ
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KUIVAUSTYÖT

Käytössämme on korkealaatuinen
ja monipuolinen kuivauskalusto,
jonka avulla työntekijämme
tekevät rakenteiden koneelliset
kuivaukset nopeasti ja tehokkaasti.
AMMATTITAITOOMME KUULUU,
ETTÄ VALITSEMME OIKEAN
VÄLINEISTÖN ERILAISTEN
RAKENTEIDEN KUIVAAMISEEN:
Massiivitiilirakenteet
Betonirakenteet
Ontelorakenteet
Eristetyt seinä- ja lattiarakenteet
Kosteudenhallinta
Suurvahingot

VESIVAHINKOPÄIVYSTYS 24/7
PUH. 044 7575 475
ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE
JA HUOLTOYHTIÖILLE
Kun äkillinen vesivahinko yllättää,
päivystävät työntekijämme saapuvat
apuun. Teemme vesi-imuroinnit,
kuivaukset sekä vuodon etsinnät ja
paikkaukset pääkaupunkiseudulla
vuorokauden ympäri.
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DESINFIOINNIT

Meiltä saa myös
hajunpoistokäsittelyt.

Purkutöiden yhteydessä voimme desinfioida
rakenteet, jos kyseessä on esimerkiksi viemärivuodosta johtuva mikrobivaurio.
Desinfioimalla rakenteet varmistetaan,

etteivät mikrobikasvuston itiöt pääse leviämään tiloissa. Desinfiointi tehdään pääsääntöisesti ennen kuivaustöiden aloittamista.

Kauttamme mm. seuraavat palvelut:
vesikatteiden uusiminen
lasikattojen ja lasijulkisivujen korjaukset
maalaus- ja pinnoitustyöt
kattohuolto- ja korjaustyöt
peltisepäntyöt
kermityöt
kattoturvatuotteet
sadevesijärjestelmät
painepesut
kuntokartoitukset
metallityöt
lumenpudotus
nostolava-autopalvelut
muut työt lipputangon nupista ovenkahvan korjaukseen

24 h päivystys, myrskyvauriot ja vuotovahingot | 040 579 8190
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JÄLLEENRAKENTAMINEN
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Kun vaurioituneet rakenteet on
tarkastettu, purettu ja kuivattu,
tilat on aika ennallistaa.
Luotettavan ja osaavan yhteistyöverkostomme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme myös jälleenrakentamispalvelut.
Tällöin asiakkaan ei tarvitse asioida useiden
tahojen kanssa vaan työnjohto säilyy alusta
loppuun meillä. Työn valmistuttua tilat saa
takaisin käyttöönsä uudenveroisina.

 	Työnjohto
 	Seinien tasoitukset ja
levytykset
 	Laatoitukset ja lattioiden
asennukset
 	Maalaustyöt
 	Kaapistojen uusiminen
 	Putkityöt

050 382 9030 | toimisto@vahinkosaneeraus.fi
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Tilaukset
010 504 9580
toimisto@humitor.fi
Vesivahinkopäivystys 24/7
044 7575 475
www.humitor.fi

• www.jssuomi.fi

Humitor Oy

