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• Inspektion 
Ventilationskanalerna inspekteras med hjälp av en fiberoptisk kamera. På så vis kan man bedöma 
kanalens tillstånd och förstå kanalens förgreningar. Kanalen kan också provtryckas i det här skedet.

• Rengöring
Vid kraftig nedsmutsning görs en rengöring, aningen via borstning eller via en tvätt. Valet av metod beror 
på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning

• Relining
Linervents material härdas på plats i ventilationskanalen med hjälp av strumpmetoden.  Materialet härdas 
sedan under visst övertryck. Det gör att materialet får god vidhäftning och följer rörets form väl

• Kvalitetsinspektion
Efter att materialet härdat klart så görs en inspektion av ventilationskanalen med kamera för att 
säkerställa att reliningen gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden. 
Andra kvalitetstest som kan läggas till är provtryckning och ny OVK-inspektion
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