Zijn je leidingen
winterklaar?
Bekijk ook ons filmpje op www.farys.be

VOORKOM SCHADE EN
MAAK JE LEIDINGEN WINTERKLAAR
Bevroren leidingen kunnen heel wat ongemak,
schade en kosten veroorzaken.
Schade aan waterleidingen komt vooral voor bij
plotse vriestemperaturen van -5 graden Celsius of
lager, maar ook bij langdurige periodes van matige
vorst.

MET ENKELE SIMPELE INGREPEN
KAN JE DIT VOORKOMEN
-- Vermijd tocht, sluit kelderopeningen en andere
tochtgaten af. Opgelet: indien er een verwarmingsketel staat wel luchttoevoer voorzien.
-- Warmte geeft de beste bescherming, verwarm
je eigendom, zelfs als je er eventjes niet bent.
Hou de temperatuur boven het vriespunt in alle
ruimtes waar er drinkwaterleidingen liggen.
-- Als het verwarmen van een lokaal niet mogelijk is, breng dan thermische isolatie aan rond
watermeters, kranen en leidingen die zich in deze
ruimtes bevinden. We denken hierbij aan leidingen in de kelder, op zolder, in weekendhuisjes,
enz. Als het niet mogelijk is een lokaal te verwarmen dan kan je een elektrisch verwarmingslint
rond de leiding plaatsen. Let op voor kunststofbuizen, want die kunnen smelten door de warmte.
-- Laat leidingen die je niet gebruikt leeglopen.
-- Sluit de waterleiding af in onbewoonde en dus
onverwarmde huizen of bedrijfspanden. Laat de
leidingen volledig leeglopen. Stilstaand water
bevriest immers sneller.
-- Ligt je watermeter in een meterput, leg dan een
plastic folie over het deksel. Onder het deksel
kan je een isolerende afdekplaat leggen.

Is je leiding toch bevroren?
-- Als er tijdens een vorstperiode geen water meer
uit je kranen komt, controleer dan eerst even bij
de buren. Als zij wel nog watertoevoer hebben,
is de kans groot dat je leiding ergens bevroren is.
-- Controleer al je leidingen, vooral die in onverwarmde plaatsen.
-- Probeer het gedeelte binnenshuis te ontdooien
met een haardroger, te beginnen aan de hoofdkraan (bij de watermeter). Is er enkel aan bepaalde kranen geen stromend water, dan kan je met
een haardroger de waterleiding ontdooien in de
richting van de hoofdkraan.
-- Als de leiding al gebarsten is, sluit dan onmiddellijk de hoofdkraan af en contacteer je loodgieter.
-- Als de watermeter kapotgevroren is, contacteer
FARYS.

OPGELET!
Wist je dat je als klant verantwoordelijk bent?
Wij vervangen de watermeter tegen kostprijs.
Voor je binneninstallatie neem je best contact op
met een sanitair installateur.

Schade door een gebarsten
waterleiding?
Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij je verzekeraar. Vaak biedt je verzekering een bijstandsdekking
voor dringende gevallen waar meteen hulp nodig
is. Stel ook een lijst op met de beschadigde goederen en neem foto’s van de schade op het moment
dat je ze ontdekt.
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