
Chemisch- en thermisch desinfecteren

U gaat er natuurlijk niet van uit, maar stelt u zich voor dat er bij uw 
drinkwaterinstallatie een legionellabesmetting of een andere vorm 
van verontreiniging wordt geconstateerd. Een chemische desinfec-
tie dan wel een thermische reiniging is erop geënt de verontreini-
ging weg te nemen. 

De specialisten van Aqua Assistance staan voor u 
klaar. Wanneer u te maken krijgt met een hoge be-
smetting of wanneer uw drinkwater verontreinigd 
is, is krachtig spoelen met koud water niet vol-
doende. In zo’n geval moet de installatie voor een 
deel of in zijn geheel worden gedesinfecteerd. Ui-
teraard wordt elke chemische reiniging uitgevoerd 
onder KIWA certificatie (BRL K14032).

Thermisch of chemisch spoelen
Desinfectie kan op thermische of chemische basis. 
Bij thermische desinfectie worden de leidingen ge-
spoeld met heet water (tot 70 °C) om de bacteri-
en te doden. Als een pand meer dan 25 tappunten 
heeft, is chemische desinfectie de beste maatregel. 
Aqua Assistance desinfecteert uw installatie met 
behulp van KIWA-ATA goedgekeurde producten. 
We voeren de werkzaamheden uit met behulp 
van een breektank, geïsoleerd van de voedende 
waterleiding en conform de eisen van het water-
leidingbedrijf. Na een chemische reiniging wordt 
ieder tappunt afzonderlijk gespoeld, zodat er geen 
chemische resten achterblijven. Na 48 uur nemen 
we een monster om te kijken of de reiniging effec-
tief is geweest.

Deskundig en flexibel
Zowel voor thermische als chemische desinfec-
ties hanteren we een vaste prijs, op basis van het 
aantal tappunten en uw locatie. Aqua Assistance 
heeft een eigen team met experts, dat eventu-
ele overlast tot een minimum beperkt. Als u dat 
wilt, voeren wij de werkzaamheden ‘s nachts of in 
het weekend voor u uit. Elke chemische reiniging 
wordt uitgevoerd onder KIWA certificering (BRL 
K14032): ‘Reinigen en desinfecteren van drinkwa-
terinstallaties’. 
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