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MILJØ

TRYGG OG SIKKER HÅNDTERING AV 
MILJØFARLIGE PRODUKTER OG AVFALL 

Benytt Gigants katalog med løsningene for en 
mer miljøvennlig arbeidsplass. Hos oss finner du 
både et komplett og kompetent sortiment som på 
en smidig og kostnadseffektiv måte kan skape et 
sikrere arbeidsmiljø innen industrien. Her finner 
du de trygge og riktige løsningene for å håndtere 
og oppbevare kjemikalier og miljøfarlig avfall på 
din arbeidsplass. 

Vi arrangerer lokale, bedriftsin-
terne kurs for de som ønsker det, 
og vi kommer gjerne på besøk 
og blir med rundt i bedriften for å 
foreslå løsninger. Det er derfor vi 
har representanter på mer enn 60 
steder i Norge.

VERDT
Å VITE

Lover og regler § 40. (beredskapsplikt)  
Forurensingsloven

Den som driver virksomhet som kan medføre 
akutt forurensning skal sørge for en nødvendig 
beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne 
og begrense virkningen av forurensningen. Bered-
skapen skal stå i et rimelig forhold til sannsyn-
ligheten for akutt forurensning og omfanget av 
skadene og ulempene som kan inntreffe. 

Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller 
enkeltvedtak fastsette nærmere krav til bered-
skapen etter første ledd. Beredskapen skal etter for- 
urensningsmyndighetens nærmere bestemmelse 
tilpasses den kommunale og den statlige bered-
skapen mot akutt forurensning. 

Det skal oppbevares absorberende middel i tilknyt-
ning til tankanlegg. Etter bruk skal absorbent be-
handles som farlig avfall. (Norsk petroleumsinstitutt. 
MEF).
Ha absorbenter og lenser tilgjengelig ved lagrings- 
og påfyllingssteder, samt i maskiner og containere.

 

SPILLBEREDSKAP
Vi har løsningene som hjelper deg når ulykken 
har inntruffet. Start med å tette sluk og avløp 
så spillet ikke renner ned i grunnvannet. Der-

etter legger du ut spillbarrierer for å hindre 
væsken i å spre seg. Deretter kan du samle 

opp spillet ved bruk av ulike absorbenter. 
Vi tilbyr en rekke ferdige beredskaps- 

kasser som er satt sammen med tanke 
på hvilke situasjoner de skal dekke.

Du finner svar på de fleste 
utfordringene i vår katalog 
MILJØSIKRING



SPILLBEREDSKAP MINI   
Beredskapsveske for skogsmaskiner eller mindre entreprenørmas-
kiner. Så liten og kompakt at den får plass over alt. I vesken finnes 
absorbenter for alle typer oljer. Ved å stappe avfallssekken i vesken 
kan denne brukes som et tilfeldig oppsamlingsbasseng for olje eller 
diesel, rommer ca 15 liter. Vesken er laget av et vannavvisende ma-
teriale. Lett å oppbevare og lett å ta med seg, den veier ikke mer enn ca 
2,5 kg. Kapasitet ca 8 liter. Innholder 5 liter FloatAbsorb, 1 stk Punktmatte 
OilOnly/Pute og 1 stk Avfallssekk.

Dim. 40 x 30 x 9 cm. Absorberer 8 liter. 
Art.nr. 396293482   

SPILLBEREDSKAP STANDARD   
Spillberedskap Standard er tatt fram for å kunne oppbevares i førerhuset 
på en lastebil eller lignende. Vesken er laget av et vannavvisende materiale. 
Låsingen skjer med borrelåsbånd som er lett å åpne. Kapasitet ca 25 liter.
Innholder: 2 x5 liter FloatAbsorb, 1 stk. Entreprenør OilOnly Matte 
1,55x1,55 m, 10 stk. Punktmatte OilOnly Ark/Tynn, 1 par Vernehansker og
2 stk. Avfallssekker. Med dette lille settet oppfyller du beredskapsplikten i 
lovverket. Du kan se på den som miljøets brannslukker.

Dim. 60x46x15 cm. Absorberer 25 liter. 
Art.nr. 396293003   

SPILLBEREDSKAPSBASSENG BUNDIQUICK
Har du noen gang opplevd en større lekkasje som du ikke har klart å ta 
hånd om? Det kan være en drivstofftank, et hydraulikksystem eller andre 
ting. Å få med seg noe som samler opp over 500 liter kan være vanskelig 
i en maskin eller lastebil. Med dette kompakte, bærbare spillberedskaps-
bassenget er det mulig. Kan fint oppbevares bak stolen eller i hanskerom-
met. Finnes i 75, 250 eller 565 liters kapasitet.

Volum 75 liter.   Volum 250 liter.
Art.nr. 396265712    Art.nr. 396265753

PUNKTMATTE OILONLY SERVICE 
Perfekt å ha som en servicepakning i gravemaskinen eller lasebilen. Tar 
hånd om småsøl ved redskapsbytte eller når du kobler fra andre hurtig-
kuplinger. 0,4x0,5 m. Oppsug 1 liter pr. ark.

Art.nr. 396265829

 

VERDT
Å VITE

Alle virksomheter innen bygg- og anlegg  
som sysselsetter minst 40 personer skal 
etablere en beredskap. Denne beredskapen 
kalles industrivern. 

Våre lenser er en naturlig del av et indus-
trivern i havneområder. 

Våre lenser både absorberer og kontrollerer 
utslipp på vann. Hvis du kombinerer  olje-
absorbent FloatAbsorb og våre lenser, øker 
du effektiviteten betraktelig. Bare spre 
FloatAbsorb på innsiden av  lensene!

Produktene fungerer både som forebyggen-
de vern og ved akutte innsatser både i vann 
og på land.



MILJØ
ABSORBENT TPS OILONLY 
TPS er et materiale som finnes både som matter og på rull. Den 
brukes under maskiner på bondegårder, tankingsplasser og opp-
stillingsplasser for kjøretøy eller annet utstyr. TPS tåler daglig bruk 
utendørs året rundt, takket være sitt UV-bestandige flatebelegg 
på oversiden og et 100% tett flatebelegg på undersiden som 
forhindrer at spill lekker igjennom. SMF kvalitet. Farge: brun.

Dim. 0,8x30 m. 103 liter/rull.  Dim. 0,71x25 m. 173 liter/rull. 
Art.nr. 396266421 Art.nr. 396266504   

ABSORBERINGSGRANULAT FLOATABSORB   
Et termisk behandlet torv for sanering av diesel-, olje- og bensin-
utslipp på mark og i vann, men også innen industrien.

1 sekk 30 liter, ca. 10 kg.  
Art.nr. 396290603   

Dim. 1,6x2 m. 20 liter/matte.  
Art.nr. 396292526   



MARIN
Hvis du driver en virksomhet på eller 
nær vann, så finner du alt du trenger i 
Gigants katalog for Miljøsikring. Uan-
sett om du er brobygger, entreprenør 
som jobber ved et vann - eller på en 
oljerigg, så finner du alle redskaper 
du trenger for såvel forebyggende 
beskyttelse som for akutte innsatser.

MARIN ABSORBERENDE RUNDLENSE
Er laget av 100% nyprodusert polypropylenfylling og kommer 
i to ulike tykkelser 13 eller 20cm. Disse lensene kan brukes 
i en rekke miljøer og applikasjoner der man vil ta opp olje på 
en effektiv måte, som f.eks. i havner, sjøer, rundt båter og 
også på vindkraftverk ved lekkasjer har vist seg å være et 
bruksområde. Utstyrt med karabinkroker som gjør den sam-
menkoblingsbar. Inneholder 4 stk.

Dim. 13x300 cm. Absorberer 30 ltr/enhet.  
Art.nr. 396266710  
 
Dim. 20x300 cm.  Absorberer 80 ltr/enhet.  
Art.nr. 396266751  

MARIN 
BEREDSKAPSKASSE
Et komplett sett spillberedskapsprodukter 
for deg som har virksomheter nær eller 
på vann. Alle våre kasser tilfredsstiller 
gjeldende regler og forskrifter. 
Inneholder:
3 par Kjemikalieresisterende neoprenhansker
3 stk. Vernebriller/3 par Verneklær/
3 stk. Åndedrettsmaske
Absorbenter:
300 stk. Marin OilOnly ark 50x40 cm 
20 stk. Marin OilOnly pølse 8 x 120 cm
12 stk. Marin OilOnly  pute 38 x 23 cm
2 stk. Marin OilOnly lense 13 x 300 cm
1 stk. Marin OilOnly lense 48 cm x 30,5 m
1 stk. Bruksanvisning oljesanering
1 stk. Overføringspumpe (polypropylen)
2 stk. Grovbøtte (10 liter pr. bøtte)
2 stk. Gnistfri håndskyffel
2 stk. Gnistfri håndskope
2 stk. Ekspanderende tetningsplugg 
1 stk. Oppbevaringskasse (400 liter)
10 stk. Kraftig søppelsekk (120 liter pr sekk)

Art.nr. 396266991  1/2 fat



MILJØ
OLJEAKUTTVESKE
Spillberedskap Oljeakutt for spor-/banearbeid og større maskiner. Med 
sammenleggbart spillbasseng som er egnet for maskiner der større hava-
rier kan inntreffe. Akuttvesken gir mulighet til å samle opp utstrømmende 
olje i spillbassenget. Vesken er laget av et sterkt materiale. Låsingen skjer 
med borrelåsbånd som er lett å åpne. Kapasitet ca 590 liter inkl Spillpo-
olen/-bassenget. Inneholder: 1 stk. Spillpool 135x135x25 cm (abs. 520 ltr),
60 stk. Punktmatte OilOnly Ark/Tynn (abs. 0,5 liter/ark), 
35 stk. Texlan Oil- Only Pute liten (abs. 2 ltr/pute), 4 par Vernehansker og 4 
stk. Avfallssekker.

Dim. 60x60x45 cm. 70 liter.  
Art.nr. 396293375   

MILJØCONTAINER 
Laget i galvanisert trapesformet stålplate. Med dobbel hengseldør som er 
låsbar. Naturlig lufting og ventilering av diametralt plasserte ventilasjons-
åpninger. OBS! Tillegg for lakkering i Blå RAL 5010, kan også leveres hvit 
RAL 9001, lysgrå RAL 7035, grønn RAL 6002 eller rød RAL 3020, på 
forespørsel.

Sump 250 liter. Utv. LxBxH 2090x1830x2240 mm. Vekt 440 kg.  
Art.nr. 218750107   

Trenger du andre container-
løsninger for oppbevaring av 
olje eller kjemikalier? 
Trenger du større beredskaps-
sett til byggeplassen eller 
anlegget? 
Vi kan skreddersy en løsning 
som passer til ditt prosjekt.


