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Montage-
bejdsning 
 

   

En samlet montagebejdsning er bedst, billigst, sikrest og hurtigst! 
 
…på mejerier, bryggerier, mosterier, slagterier, kraftværker, raffinaderier, skibe, platforme, 
vindmøller, kemifabrikker osv. – hvor anlægget er bygget op i rustfrit stål 
 

Fordi… 
Rustfri stål skal altid bejdses i alle montage-svejsninger for at få den gode overflade igen.  
Manglende, delvis eller forkert bejdsning er et sikkert startsted for rust og korrosion. 
 

Men… 
Traditionelt bejdser smeden, elmanden, den ufaglærte eller vikaren, efterhånden som montagen 
skrider frem eller senere ved lejlighed, uanset om montagejobbet er stort eller småt. 
 

Og… 
Det er ikke optimalt, slet ikke ved de lidt større montageopgaver eller renoveringer. 
I oversigten herunder er vist alle de områder, hvor der er forbedringer at hente: 
 
 

Kvalitet og dokumentation Miljø og arbejdsmiljø Pris og levering 

Professionel bejdsning og 
afrensning, efter ståltype, 
godstykkelse og svejsevarme. 
 

= ens, rene, glatte, 
korrosionsbestandige 
svejsesømme. 
 

= et hygiejnisk, pænt og 
rengøringsvenligt anlæg 
 

Dokumentation af behandling, 
tid, sted og udførende. 
 

Foto efter behov og ønsker. 
 

Fagekspertise til møder. 

Rationel anvendelse af bedst 
passende bejdse. 
 

Ingen spild og rester af bejdse 
på anlæg og gulv. 
 

Korrekt bortskaffelse af rester 
og brugt udstyr. 
 

Korrekt anvendelse af 
personlige værnemidler. 
 

- evt. arbejdes forskudt for de 
øvrige montagefolk* 
 

Fuld afskærmning og skiltning 
af bejdseområde. 

Effektiv bejdsning af hele 
områder på en gang. 
 

Ingen efterbejdsning hist og 
pist af glemte svejsninger. 
 

Ingen ombejdsning efter 
kassation ved ekstern kontrol 
 

Fuld synlighed af 
bejdseomkostninger. 
 

Hurtig og fleksibel udførelse, 
*evt. aften, nat eller weekend. 
 

Betydelig længere holdbarhed 
af anlægget. 

 
 
- Og så er der ingen brok over ”giftarbejde” eller ”syrestank” og diskussioner om pletter på gulvet, 
  - smedene kan koncentrere sig om det de er gode til og helst vil lave! 
 
Der findes et bejdsefirma i Danmark som udfører en komplet montagebejdsning! Vi tilbyder 
fuldbejdsning indvendig/udvendig, sømbejdsning udvendig, passivering og dekontaminering 
 
I Scan Bejds Offshore A/S er vi altid klar til at komme forbi og give vores bud på en sikker og 
effektiv overfladebehandling af såvel nymontage, som renovering og vedligehold af eksisterende 
anlæg. Vi har erfaring fra en lang række brancher og udstyr og træning til at gå ind overalt. Læs 
mere om bejdsning og se billeder fra montagebejdsning rundt omkring på www.scanbejds.dk 
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