
Effektiva miljöprodukter för  
SPILL & SANERING

 

 VI HJÄLPER DIG MED RÄTT SPILL- OCH SANERINGSSKYDD.



Oil Only eller Universal?

ABSORBENT PÅ ARK & RULLE
Mycket hög och snabb absorberingsförmåga. 
Håller kvar uppsugen produkt väl, utan risk för 
dropp och spill. Absorberar ca 10-12 ggr sin 
egen areavikt. 

Finns som Oil Only eller Universal 
och i kvalitéterna Tunn eller Tjock.

Ark Oil Only Vit Tunn 10 st 
Ark Oil Only Vit Tunn 25 st
Ark Oil Only Vit Tjock 100 st
Ark Universal Grå Tjock 100 st
Rulle Oil Only Vit Tunn 0,4x80m
Rulle Oil Only Vit Tjock 0,4x40m
Rulle Oil Only Vit Tjock 0,8x40m
Rulle Universal Grå Tunn 0,4x80m
Rulle Universal Grå Tjock 0,4x40m
Rulle Universal Grå Tjock 0,8x40m

Säkert stopp 
för brunnen

BRUNNSMATTA
Praktisk brunnsmatta som snabbt och enkelt tätar brunnen och skyddar mot läckage. 
Brunnsmattan fäster till såväl torra som våta ytor och ger en mycket tät försegling.  
Tål överfart med bil- och gångtrafik utan att rubbas ur position eller skadas. 
Återanvändningsbar.

Samtliga brunnstätningar har en tjocklek på 8 mm och kan levereras i praktisk  
hängförpackning (stryktåligt material).

Brunnsmatta 400x400x8mm
Påse Brunnsmatta 400x400x8mm
Brunnsmatta 610x610x8mm
Påse Brunnsmatta 610x610x8mm

Finns i större storlekar. Kontakta din säljare för mer information.



För väg 

eller golv?

DIAMIX 
Ett mångsidigt granulat för effektiv 
sanering av oljor, fetter, vatten, lös-
ningsmedel, kemikalier och andra 
flytande ämnen på fasta ytor. Har låg 
dammningsbenägenhet och gör spillet 
halkfritt. Får användas på offentliga väg-
ar samt godkänd för användning som 
absorbent inom livsmedelsindustrin.

FInns i kvalitéterna Diamix (utomhus, 
grovkornig) och Diamix Plus (inomhus, 
finkornig).

Diamix 20 kg säck
Diamix 10 l hink
Diamix Plus 10 kg säck 
Diamix Plus 10 l hink 

SANERINGSTUNNA
En praktisk, självdoserande behållare 
för absorberingsgranulat. Ett smidigt 
sätt att förvara granulatet och lätt  
kunna sanera spill. Inkl. spillförvaring i 
soppåse. Praktiska och starka fästen för 
borste och spade. Levereras med 10 kg 
säck Diamix.

Saneringsvagn 120 l inkl. Diamix 10 kg strösäck
Saneringsvagn 120 l inkl. Diamix Plus 10 kg strösäck

 
 Snabb hjälp om  

olyckan är framme!
AKUTVÄSKA  
En praktisk nödlägesutrustning som är 
lätt att förvara i hytten på bussar, lastbilar, 
traktorer, båtar etc. Med en akutväska är 
man väl förberedd att ta hand om akuta 
spill i mindre skala upp till ca 20 liter.

Finns som Oil Only eller Universal/Kem 
och med tillägg för Personligt Skydd och 
Första Hjälpen.

Akutväska Oil Only
Akutväska Oil Only + Personligt skydd
Akutväska Oil Only + Personligt skydd + Första hjälpen
Akutväska Universal
Akutväska Universal + Personligt skydd
Akutväska Universal + Personligt skydd + Första hjälpen



Skydda toppen & botten
FATTOPPMATTA
Mycket god och snabb absorberingsförmåga. Håller kvar uppsugen 
produkt väl, utan risk för dropp och spill. Absorberar ca 10-12 ggr sin 
egen areavikt. 

Fattoppmatta Oil Only
Fattoppmatta Universal

ORM SANOL®

För att stoppa flöden och avgränsa olje- och kemikaliespill i depåer och 
andra förvarings-utrymmen där fatförpackningar används. SANOL är 
ett svenskutvecklat, miljövänligt, effektivt saneringsmaterial som suger 
mer än 35 ggr sin egen vikt. Fatorm SANOL är försedd med ögla i en 
ände för enkel hopfästning av ormen runt ett plåt- eller plastfat.

Orm Oil Only/Gul, 150 cm
Orm Universal/Blå, 150 cm 
Fatorm Oil Only/Gul, 220 cm 
Fatorm Oil Only/Gul, 220 cm
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TEXBOX® - FLATLAGDA TRASOR
Flatlagda bomullstrasor för tork/polering och 
rengöring samt avtorkning av bland annat oljor, 
fetter eller andra vätskor.  

Levereras i en praktisk pop-up-box. En smidig, 
fuktbeständig förpackning att lagerhålla, ha med i 
servicebilen eller stå på verkstadsbänken.

Finns i olika textilkvalitéer för att passa alla typer av 
verksamheter.

38 x 38 cm dukar,  ca 3,5 kg textil/box
Flanell - kulört, Trikå - kulört, Frotté - vit, Lakansväv - vit, Lakansväv - kulört

KULÖRTA & VITA TRASOR
För puts och tork. Finns i flera kvalitéter.

Kulörta bomullstrasor, 10 kg, Vita frotté, trasor, 10 kg, Vita lakan, trasor, 10 kg, Vita frotté, trasor, 20 kg 


