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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 miljø-
farlig avfall på din arbeidsplass. 

Vi arrangerer lokale, bedriftsinterne 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.

FORDELER MED 
POLYPROPYLEN 
ABSORBENTER
• Absorberer opp til 25 ganger sin   
 egen vekt.
• Enkel og rask å bruke, applisere   
 og ta bort.
• Til forskjell fra granulat er det 
 lettere å se hvor mye man bruker.
• Bedre totaløkonomi ( kostnaden   
 for å destruere absorbenter er   
 mindre enn det materialet den har   
 absorbert.)
• Tar liten plass på lageret i forhold   
 til hva den absorberer.
• Tar kun opp det spill du ønsker,   
 f.eks. når man vil fjerne oljesøl på   
 en vannflate.

Absorbenter  

Ikke bruk absorbenter som førstehjelp. 
Bruk dem på en forebyggende måte. 

Gjør en risikovurdering og still deg føl-
gende spørsmål

• Hva kan gå galt?
• Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
• Hva kan vi gjøre for å redusere 
 konsekvensene dersom det skjer?

Du finner svar på de fleste 
utfordringene i vår katalog 
MILØSIKRING



TEXLAN OILONLY ABSORBENT
Texlan kan brukes i alle typer virksomheter der man 
vil ha en lofri og meget slitesterk absorbent. Den har 
et beskyttende belegg på begge sider. Finnes i tynt, 
tykt, ark, puter, matter og på rull. Dermed oppnås 
best mulig fleksibilitet og totaløkonomi.

Dim. 0,4 x 0,5 m. Absorberer 1 liter pr. ark. 
Art.nr. 396232563   

TEXLAN UNIVERSAL ABSORBENT
Texlan kan brukes i alle typer virksomheter der man 
vil ha en lofri og meget slitesterk absorbent. Den har 
et beskyttende belegg på begge sider. Finnes i tynt, 
tykt, ark, puter, matter og på rull. Dermed oppnås 
best mulig fleksibilitet og totaløkonomi.

Dim. 0,13 x 14 m. Absorberer  2,4 liter pr. lpm. 
Art.nr. 396263287   

VERKSTEDMATTE TUFFTEX
Gulvmatte som er oljebestandig og resistent mot 
de fleste kjemikalier. Ergonomisk og avlaster 
kroppen. Tåler varme spon fra metallbearbeiding. 
Antislip ligger stødig selv på oljete eller høyblanke 
gulv.

Dim. 100 x 75 cm.  
Art.nr. 396291403   

Absorberende matt
er
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SANERINGSVOGN
Kan fylles med absorberingsgranulat, salt eller 
sand. Brukt granulat som feies opp, legges i av-
fallssekk som settes inn under lokk. Laget i kraftig 
polyetenmateriale. Lettmanøvrert med to store, 
faste bakhjul og to bevegelige framhjul. Holder for 
redskap. Feiekost og feiebrett inngår ikke.

Dim. 136x71x96 cm
Art.nr. 396293698

BEREDSKAPSKASSE
OilOnly 215. En meget sterk beredskapskasse med 
3 solide hengsler i lokket. Innholdet har absorberings-
evne på 215 liter.
50 stk. 396292724 Punktmatte OilOnly pute
20 stk. 396292161 Punktmatte OilOnly tynn
  6 stk. 396292765 Oppdemmingspølse
                              OilOnly 7,6x250 cm
  2 par hansker
  2 stk. avfallssekker

Dim. 120x60x54 cm
Art.nr. 396292963

VERDT
Å VITE

Lover og regler § 40. (beredskaps- 
plikt) Forurensingsloven

Den som driver virksomhet som kan medføre 
akutt forurensning skal sørge for en nødven-
dig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, 
fjerne og begrense virkningen av forurens- 
ningen. Beredskapen skal stå i et rimelig 
forhold til sannsynligheten for akutt foruren-
sning og omfanget av skadene og ulempene 
som kan inntreffe. 

Forurensningsmyndigheten kan i forskrift 
eller enkeltvedtak fastsette nærmere krav til 
beredskapen etter første ledd. Beredskap-
en skal etter forurensningsmyndighetens 
nærmere bestemmelse tilpasses den kommu-
nale og den statlige beredskapen mot akutt 
forurensning. 

 



SPILLPALL
Robust oppsamlingskar beregnet for sikker 
oppbevaring av ulike kjemikaliebeholdere. 
Pallen kan også brukes til andre formål når 
man vil samle miljøfarlige væsker. 

Dim. 1295x895x320 mm, volum 220 liter.
Art.nr. 157140104

MILJØSKAP
Helsveiset i meget robust konstruksjon. Skapet finnes i to utførelser, 
tette dører eller med innfelte glassdører, 4 mm herdet glass. Et ut-
stikk i skapets tak gjør det mulig å montere en ventilasjonsstuss, 100 
mm, som følger med. Skapet er tettet med gummilist rundt/mellom 
dørparet. Leveres med standard lås. Pulverlakkert i hvit RAL 9003.
Skapet er ikke beregnet for brannfarlige varer.

Dim. 2000x1020x540 mm, hvit.
Art.nr. 184390102

KJEMIKALIESKAP BRANNISOLERT
For oppbevaring av kjemikalier, gift og andre farlige emner. Ved 
skapets venstre innergavl går en ventilasjonskanal, der det lengst 
opp og lengst ned finnes stillbare ventiler. Mellom disse finnes mindre 
avsugspunkter langs hele kanalen. Skapet får derfor avsug på hver 
hylle, og blir helt gjennomventilert. Avsugsstuss (Ø 100 mm) i ska-
pets tak.

Dobbel stålplate med brannhemmende isolering mellom (ISO 1182) 
i front, bunn, topp og sider. Innfelte dører med sikkerhetssperrer, es-
panjolettlås og Assa sylinderlås. Flammesikker, hvit pulverlakkering. 
Flyttbare hyller med oppvikende kanter og tette hjørner for å forhin-
dre avrenning ved søl. Skapet kan utstyres med et større trau for å 
plassere i skapets bunn.

Dim. 2095x1000x450 mm, hvit.
Art.nr. 72360308

OLJEBAR 2 FAT
Oljebar for oppbevaring og tapping av 220 lit-
ers fat. Lakkert stålkonstruksjon med støtteben 
og bærebjelker.
Kannehylle art.nr. 218651008 og fatvugge art.
nr. 218580108 er ekstra tilbehør. 
Leveres uten fat.  

Dim. LxBxH 1300x1550x735 mm
Sumpen rommer 200 liter. 
Maks. belastning 760 kg.
Finnes i flere utgaver og størrelser.
Art.nr. 218650109
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• 
• 

SLUKTETTINGSMATTE
Laget av polyuretan. Finnes i flere formater.

Dim. 60 x 80 cm
Art.nr. 396235533  

TIPPCONTAINER
Robust tippcontainer med automatisk tøm-
mefunksjon for håndtering av ulike typer av-
fall. Helsveiset konstruksjon med balje i 2,5 
mm stålplate, forsterket med sveiset ramme i 
baljens overkant. Containeren er montert på 
kraftig understell med forsterkning av spe-
sielt hardt belastede detaljer, kraftige pigger 
sveiset i krans på baljen styrer container ved 
tipping. Automatisk tømming med hjelp av 
trykkplate eller med manuelt håndtak.

Dim. 1495x860x865 600 liter
Art.nr. 156860306

MILJØHYLLE
 
Hylle for små beholdere. Laget av galvanisert stål. To lagernivåer. I 
bunnen en glassfiberarmert plastbeholder for oppsamling av spill. 
Kan kompletteres med gitter for å oppnå et tredje lagernivå.

Dimensjon: L x B x H 450 x 820 x 1310 mm.
Sump 65 liter.
Art.nr. 218200103

Avbildet med ekstra gitter.


