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On-line lekdichtingen en mechanische reparatie  
Kritische apparatuur onder druk houden  
On-line – uw betrouwbaarheidspartner

Bedreigingen voor de integriteit van de faciliteit, zoals lekken of het 
dunnen worden van wanden, kunnen zeer kostbaar zijn voor de 
gebruikers als ze niet worden opgelost. TEAM’s wereldwijd 
toonaangevende lekdichtings- en mechanische reparatiegroep van in 
gebruik zijnde leidingen is 24/7 beschikbaar, en voegt waarde toe aan 
de activiteiten van de klant door de beschikbaarheid van kritische 
apparatuur te maximaliseren, de kosten van stoom te verlagen, de 
uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu te minimaliseren en de 
veiligheid te verbeteren.
Bij TEAM zijn we er trots op dat we in staat zijn om elke 
integriteitsbedreiging aan te pakken, van het meest routinematige lek 
in de kleppakking tot de meest complexe reparatie van hogedruk 
koolwaterstofleidingen. Dat doen we met toonaangevende veiligheid, 
reactievermogen en naleving. Alle schademechanismen en lekbronnen 
worden gerepareerd door onze lokale technici, met het extra inzicht en 
de steun van onze wereldwijde engineeringsgroep.
Ons team is uniek gekwalificeerd om u te helpen met uw reparaties, 
aangezien we het proces van lekdichting tijdens bedrijf hebben 
uitgevonden en bijna 100 jaar hebben besteed aan het perfectioneren 
ervan. We hebben zowat elke denkbare lekdichtingstoepassing 
behandeld – veilig en succesvol.

Toonaangevend in de sector op het gebied van reactievermogen – 
Daar waar u ons nodig hebt
Van het aannemen van de oproep tot het herstellen van de integriteit, 
TEAM’s ongeëvenaarde lokale servicetechnicuspool stelt ons in staat 
om snel te reageren op opkomende problemen, 24 uur per dag, 
7 dagen per week. Als er hardware benodigd is, beschikt TEAM over 
‘s werelds grootste voorraad lekdichtingsflensklemmen en 
-leidingbehuizingen, zodat alle gangbare flenzen en leidingen direct 
kunnen worden gerepareerd. Waar een oplossing op maat nodig is 
voor complexe geometrie, staan onze wereldwijde engineering en 
technische ondersteuningsgroepen onmiddellijk klaar om direct aan 
de slag te gaan. Ze kunnen in korte tijd ontwerpen realiseren voor 
onmiddellijke productie met behulp van onze nieuwste 3- en 5-assige 
CNC-bewerkingscellen of ASME-gekwalificeerde fabricageteams.

Toonaangevend in de sector op het gebied van naleving – Het 
goede voorbeeld geven
Als pioniers op het gebied van lekdichting en mechanische reparatie 
blijft TEAM koploper in de sector. Onze technische werknemers leiden 
en dragen actief bij aan ASME PCC-2 artikelen over mechanische 
reparatie, zodat onze ongeëvenaarde bedrijfservaring wordt omgezet 
in de beste praktijken in de sector. Alle door TEAM geproduceerde 
drukapparatuur is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met 
ASME VIII afdeling 1 als standaard met eindige-elementenanalyse 
(FEA) die, indien van toepassing, met behulp van de regels van 
afdeling 2 wordt gebruikt.
We erkennen dat in veel gevallen een composietreparatie superieure 
prestaties zal bieden, daarom zijn onze ingenieurs getraind om de beste 
oplossing te herkennen en een ASME PCC-2-compatibele 
composietreparatie aan te bieden waar het de meeste waarde toevoegt.



TEAM-experts zijn 24 uur per dag,  
7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar.

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Waarom TEAM?

 + Eén leverancier voor 
oplossingen voor 
assetintegriteitsbeheer  
wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + �Opgeleide�en�gecertificeerde� 
deskundige technici

 + Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 +  Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en 
-systemen van wereldklasse

Kosteneffectief voor de routine

Bij TEAM is geen opdracht te klein. Hoewel onze mogelijkheden enorm zijn, is 
ons vermogen om kleine of routineproblemen op een kosteneffectieve manier 
op te lossen de sleutel tot ons waardevoorstel. Onze schaalbaar pakket van 
reparatieoplossingen stelt ons in staat om een veilige en effectieve oplossing 
te selecteren die “op de juiste maat” is voor elke situatie van de klant. 

Geschikt voor complex
Een verhoogd risico houdt meer zekerheid in. TEAM’s engineeringgroep 
heeft talrijke prijzen in de sector gewonnen voor innovatieve technologie die 
unieke of uitdagende integriteitsproblemen oplost. Geen enkele situatie is te 
complex. Van het afdichten van een stikstofoxidelek op de Discovery tot het 
installeren van een onbemand ingezette ROV leidingkap diep in de oceaan 
bij West-Afrika, TEAM kan elke integriteitsbedreiging aan, wanneer en waar 
dan ook. 

Wanneer de toepassing vraagt om geavanceerde oplossingen – of het nu 
gaat om laserscans voor een correcte montage, dubbele blok- en 
ontluchtingsafdichtingen om druktesten en bewaking mogelijk te maken of 
eenvoudigweg grootschalige reparaties – TEAM zal leveren. Voor verdere 
zekerheid kan de goedkeuring van derden naar behoefte worden verkregen.

Mogelijkheden
TEAM's technologie heeft zich bewezen in een breed scala van operationele 
diensten. Onze staat van dienst omvat:

•  Druk: vacuüm tot 780 bar (11.300).

•  Temperatuur: -196 ºC tot +1.000 ºC (-320 ºF tot +1.830 ºF).

• Alle vloeibare diensten, van inert tot zeer gevaarlijk.

Toepassingen
TEAM’s scala van lekdichtings- en mechanische reparatieoplossingen is net 
zo breed en gevarieerd als de leidingconfiguraties in de fabrieken van onze 
klanten. Veel voorkomende toepassingen zijn onder meer:

•  Lekreparaties van ventielpakkingen.

• Lekreparaties van boutverbindingen.

•  Lekdichting en mechanische reparaties van leidingen en vaten.

•  Reparaties van kleppen bij in gebruik zijnde leidingen (niet mogelijk om te 
isoleren, niet mogelijk om af te sluiten).

• Buizen krimpen en reformerbuizen (permanente isolatie bij in gebruik 
zijnde leidingen).

•  Atmosferische opslagtanks.

• Lekreparaties van elektrische transformatoren.
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