
ABSORBENTER

För dig som bedriver en verksamhet som kommer i kontakt med oljor eller 

kemikalier är absorbenter ett måste. Både i förebyggande syfte men också när 

olyckan varit framme så använder man absorbenter för att förhindra halkrisk och 

exponering.  Tänk på detta när du ska välja absorbenter:

 Typ av spill, t ex. petroleumbaserat, kemikalier, baser eller syror. 

 Användningsområde, t ex. betonggolv, asfalt eller vatten, hård belastning.

 Hur mycket spill, t ex. lite, mycket eller extremt mycket.

 Storlek av absorbent, t ex rulle, ark, spärr/orm.

MILJÖFÖRVARING

Det är viktigt att du förvarar dina kemikalier och oljor på ett effek-

tivt och säkert sätt. Några enkla steg till att välja förvaring:

 Typ av behållare, t ex, dunk, fat, IBC-behållare.

 Total volym, t ex >0 l, >200 l, >1000 l

 Klassifi ceringskrav, t ex brandfarligt, giftigt, får de blandas?

 Inomhus/ utomhus

Ta gärna hjälp av vår app Gigant Miljöhjälp som guidar dig fram till 

rätt förslag!

INVALLNING & SPILLTRÅG

Du kan utforma en invallning på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett 

uppsamlingstråg av plåt eller plast. En invallning bör rymma det största förva-

ringskärlets volym plus 10 procent av övriga kärlens volym.

Tänk på att en oljeavskiljare inte är en invallning.

GUIDE: LÄCKAGE
Att ha en säker hantering och förvaring av miljöpåverkande produkter oavsett om det är restprodukter, avfall 

eller viktiga komponenter i verksamheten är inte bara viktigt ur hälsosynpunkt – utan dessutom ett lagkrav. Gi-

gant har allt ifrån miljöcontainrar, absorbenter och avfallshantering till länsor. Självklart uppfyller våra produkter 

de lagstadgade krav och förordningar som fi nns. 

TORKMATERIAL

Det som ofta används dagligen är torkmaterial. Ifrån de simplaste uppgifterna 

som t.ex. avtorkning av verktyg eller bänk till det mest krävande och avancera-

de uppgifterna som montering av hydraulikkomponenter och känsliga detaljer 

där det inte får förekomma ludd eller ge repor. 

• None woven - det luddfria alternativet som nästan alltid är det bästa valet

• Trasor – det prisvärda alternativet för de enklare uppgifterna

SPILLBEREDSKAP

Vare sig du arbetar i en servicebil eller med spårarbete är det väldigt viktigt att 

vara förberedd i händelse av olycka eller ofrivilligt läckage. Spillberedskap är vad 

brandsläckaren är för elden, designat för att vara den första insatsen man gör 

för att begränsa läckage, exponering och oönskad inverkan på miljön.  Vi  har 

sortimentet av akutväskor, beredskapsboxar och andra redskap.

MARIN

Oavsett om du bedriver din verksamhet på eller intill vatten kan ett läckage få 

förödande konsekvenser. Det spelar ingen roll om du jobbar på en oljerigg, vid 

ett brobygge eller vid ett vattendrag med en entreprenadmaskin. Visste du att 1 

dl diesel kan göra 1000 m3 dricksvatten otjänligt? I Gigants Marinsortiment hittar 

du allt som du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats på och kring 

vattnet.

VÄTSKEHANTERING

När du ska förvara och transportera miljöfarliga vätskor är 

det viktigt att behållarna är användarvänliga och säkra för att 

förhindra onödigt spill, både för din och miljöns skull. 

Vi har det mesta, allt ifrån små säkerhetskannor särskilt 

konstruerade för att förhindra brand, till dieseltankar 

godkända för att transporteras på allmän väg.

AVFALLSHANTERING

Det fi nns inga nationella regler för avfallshantering. Allt avfall 

ska hanteras så att det inte skadar människor, djur eller miljö. 

Kontakta din lokala myndighet om vad som gäller för er. Vi 

har på Gigant ett komplett sortiment med allt ifrån enkla sor-

teringskärl och dekaler för deponi till robusta tippcontainer. 
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