YMPÄRISTÖTUKKU

Tarjoamme laajan valikoiman pelastuslaitosten käyttöön soveltuvia tuotteita:

\\ Öljynimeytystuotteet

\\ Öljyjätteiden kuljetussäkit

\\ Rannansuojeluvarusteet

\\ Kaivonsulkumatot		

\\ Öljypuomit			

\\ Rajaavat puomit

\\ Öljypuomien kuljetussäkit

\\ Sulkutulpat

\\ Tilapäiset valuma-altaat

Öljyntorjunta
Pyöreät imupuomit
Halk. 13 cm x 3 m
Halk. 13 cm x 5 m
Halk. 20 cm x 3 m
Halk. 20 cm x 5 m
Halk. 20 cm x 10 m
Halk. 20 cm x 20 m
Laahuspuomit
Leveys 48 cm x 15 m
Leveys 48 cm x 30 m

Seinäpuomit
Halk. 16 cm x 3m seinän korkeus 25 cm
Halk. 16 cm x 5m seinän korkeus 25 cm

Öljynimeytysmattorullat ja arkit
Leveys 40 cm ja 80 cm
Myös erittäin paksut 1000g matot.

Rannansuojelumatot
SMF-pinnoitettu paksu rulla, kestävä pinta ei
päästä nesteitä lävitse.
Leveydet 0.4 m, 0.8 m, 1.2 m, 1.6 m.
Rullan pituus 30 m. Purjerenkailla tai ilman.
Rajaavat puomit
Pysyvät aitapuomit
FOB aitapuomit
Pikapuomit

Nopeasti kokoontaitettavat tilapäiset
valuma-altaat
Altaissa kulmavahvistukset, ruostumattomasta
teräksestä valmistetut tuet jotka pitävät seinät
varmasti pystyssä. Seinät ovat myös helposti
kaadettavissa.
Useampia malleja
Tilavuudet 20 l - 22.000 l
Koko 700 x 700 x 50 mm – 4.3 x 17 m

QuickBerm® Lite on innovatiivinen,
nopeasti koottava vuotoallas. Kevyenä ja
kokoon taittuvana QuickBerm® Lite kulkee
helposti mukana, ja soveltuu erinomaisesti
hätätilanteisiin ja odottamattomiin
vuotoihin.

Kaivonsulkumatot
Polyuretaanista valmistettu, jossa
pohjapuoli on liimamainen ja pintapuolella
polyesterisilikonipinnoite, jolla saavutetaan
hyvä kulutuksen kestävyys.
Koot:
60 x 60 x 0.8 cm
70 x 70 x 0.8 cm
80 x 80 x 0.8 cm
90 x 90 x 0.8 cm
120 x 120 x 0.8 cm

Putkien ja viemäreiden
paineilmasulkutulpat
Halkaisijat 45 – 485 mm
Valmistettu erittäin vahvasta elastomeeristä (kumi)
lämpövulkanoimalla.
Kartiosulkutulpat
Halkaisijat 35 – 170 mm
Materiaali hyvin tiivistävä polyuretaani

Öljyonnettomuuden rannansuojelu / siivousvälineistö
Rannan siivousvälineistö on pakattu kahteen kannettavaan
pakkaukseen.
Pakkauksissa on yhteensä imeytysmattoa 240 m ja suoja-ja
keräysvarusteet kuudelle hengelle. Pakkaukset
ovat kevytrakenteisia ja neljän hengen kannettavissa.
Pakkaukset varastoidaan kaksi päällekkäin.
Varastointimitat:
L= 100 cm P= 120 cm K= 160 cm

Öljypuomien ja öljyisen jätteen kuljetussäkit
Kolme eri mallia
Malli YTM 1
Kennovahvisteinen n.1000 l, kovaseinäinen,
kevytrakeinteinen laatikko jossa sisäpuoli muovitettu öljyn-ja
vedenkestävällä muovilla. Koko 100 x 120 x 80 cm.
Varustettuna dokumenttitaskulla.
Voidaan varastoida kaksi päällekkäin. Neljä tukevaa
kantokahvaa, voidaan helposti nostaa esim. veneeseen
tai kantaa maastossa. Voidaan pakata öljypuomilla,
laahuspuomilla tai rannansuojeluvarusteilla.
Malli YT1000
Perinteinen 1000 l säkki, nostosilmukoilla ja öljyn-ja
vedenkestävällä sisäsäkillä. Varustettuna dokumenttitaskulla.
Voidaan pakata öljypuomilla tai käyttää saastuneen maan
poiskuljetukseen.
Malli YTM 2
Öljyntorjuntayleissäkki, n.90 l
Pohjan koko 40 x 50 cm korkeus 55 cm
Pakkaukseen sisältyy 10 kpl tuubimallista PE sisäsäkkiä.
Imeytysainearkit 40 x 50 cm voidaan kuljettaa onnettomuus
paikalle. Ja likaantuneet imeytysaineet, öljyiset varusteet tai
öljyinen maa voidaan helposti kuljettaa pois. Uusi sisäsäkki
tilalle ja seuraava kuorma.
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