CONSTRUCTIEMETINGEN
MASTAP

MONTAD meet de totale standzekerheid,
de fundamentschade en de levensduurprognose
van objecten

Als beheerder van de openbare ruimte bent u verantwoordelijk voor o.a. lichtmasten,
VRI-installaties en portalen. Hoe brengt u de conditie en de veiligheid van deze
objecten in kaart? Met de unieke meetmethode Mastap meten wij de totale
standzekerheid, de fundamentschade en de levensduurprognose. Zo krijgt u
zekerheid over de veiligheid van uw objecten en kunt u bovendien aanzienlijk
besparen op uw materiaalkosten.

MASTAP:
EEN UNIEK MEETINSTRUMENT
MONTAD meet met Mastap. Want meten met Mastap is
kiezen voor een duurzame oplossing. De meetmethode
‘verlengt’ de levensduur van masten en voorkomt de
productie van niet-noodzakelijke nieuwe masten.

Met Mastap meten we de totale
mast; inclusief bebording, de
fundatie en/of het grondstuk
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Beoordeling standzekerheid
Met Mastap beoordelen we de totale standzekerheid van de mast. Aan de gemeten standzekerheid koppelen
we een advies over de termijn (aantal jaren) waarna de geteste mast opnieuw gecontroleerd moet worden.
Het gaat om de volgende vier categorieën:
< 0 jaar

De mast is niet standzeker: direct actie noodzakelijk

< 1 jaar

De mast is 1 jaar standzeker: binnen 1 jaar de mast opnieuw testen en beoordelen

< 4 jaar

De mast is voor 4 jaar standzeker: binnen 4 jaar de mast opnieuw testen en beoordelen

< 8 jaar

De mast is voor 8 jaar standzeker: binnen 8 jaar de mast opnieuw testen en beoordelen

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over constructiemetingen, neem dan contact met ons op.

Onze vestigingen:
Herastraat 5
5047 TX Tilburg
013 572 80 60

Hof van Parijs 10b
9403 DA Assen
013 572 80 80

www.montad.nl
info@montad.nl

