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De werkzaamheden voor revisie, van de onderstaande appendages zijn als volgt opgebouwd:

1. Demontage, reinigen enlof stralen van de onderdelen en aangebouwde componenten.
2. Visuele inspectie op vervorming, slijtage of breuk van de onderdelen.
3. Afhankelijk van het gebruik, dichting vlakken bewerken (<0,5 mm), draaien, slijpen of

lappen.
4. Afdichting vlakken wanneer noodzakelijk bewerken.
5. Bij demontage:

a) De (standaard) zachte dichtingen vervangen, zoals stopbus en huisafdichting.
b) Spindel en verbindingen invetten.
c) Corrosie bescherming aanbrengen.
d) Afstellen eq. instellen van eventuele klepstandstellers, insteldruk, schakelaars e.d.

6. Testen:
DIN-Appendages volgens DIN 3230/3
ASA-Appendages volgens Standard-Practise SP6 I
API 527
Lloyds TO 103
Een testcertificaat kan worden meegeleverd tegen meerkosten.

Standaard coating aanbrengen.

Bij raamcontracten kan het vervoer, aan en afvoer, door eigen wagens van ASE kosteloos
overeengekomen worden.

-Met betrekking tot eventuele speciale werkzaamheden welke niet in de bovenstaande procedure
beschreven zijn, worden in overleg, tegen meerprijzen doorberekend.
-Mits niet in de prijslijst gemeld zijn de genoemde prijzen gebaseerd op standaard appendages, zonder
aandrjvingen.
-Standaardmaterialen waaronder soft parts, sljpmiddelen , e.d. welke 5% van de calculatie/revisie
prijs te boven gaan zijn standaard niet inbegrepen.
- Bij meerwerk meer dan 10% wordt met u contact opgenomen over de mogelijke vervolg stappen en
of kosten.
Vervolgstappen kunnen zijn : Vervanging onderdelen, mechanische bewerkingen, nood reparatie of
het compleet vervangen van een betreffende appendage.
-Voor appendages welke niet meer te repareren zijn geldt de schrootprijs als dekking voor de
demontage, straal en/of inspectie werkzaamheden
-De revisie prijzen zijn per stuk in � excl. BTW, af fabriek, onverpakt.

Opmerking: De appendages dienen gereinigd aangeleverd te worden. Als dat niet het geval is kunnen
ze geweigerd worden en/of eventuele meer kosten zullen doorberekend worden.
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