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DU OG DIN ARBEIDSPLASS ER UNIK 
- AKKURAT SOM VÅRE LØSNINGER
I dag er vi Nordens ledende leverandør av arbeidsplass-
produkter til industrien. Med vår erfaring, kompetanse og 
vårt brede sortiment skaper vi attraktive, effektive og sikre 
arbeidsplasser. Vi vet at alle arbeidsplasser har sine krav og 
med egen konstruksjon og produksjon tar vi fram løsninger 
tilpasset kundenes behov. 

LEKKASJE ER BARE EN DEL 
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan 
du kan forebygge, håndtere og helt unngå lekkasjer på 
arbeidsplassen, men det er bare en liten del av hva vi kan 

bidra med. Vår ekspertise og vårt tilbud strekker seg dess-
uten over hele arbeidsplassen og dekker mange behovs-
områder som belastningsergonomi, løft og støydemping. Vi 
har ferdige løsninger og konsept for et antall type arbeids-
plasser, f.eks. montering og pakking.  Vi vet hvordan du 
kan forbedre arbeidsmiljøet, så ta gjerne en prat med våre 
tekniske selgere for videre veiledning og fordypning.

FRA IDÉ TIL RESULTAT
Uansett om du bygger nytt, bygger ut eller trenger å opp-
gradere en eksisterende arbeidsplass, hjelper vi deg hele 
veien fra planlegging og skisser til montering og driftset-
ting. Ta kontakt med oss så hjelper våre spesialister deg 
videre. Ta det første skrittet mot morgendagens  
industriarbeidsplass.

KUNNSKAPEN SOM GIR EN BEDRE 
ARBEIDSPLASS
Med over 20 års erfaring vet vi på Gigant hva som gjør en god arbeidsplass enda bedre.  

Vi har kunnskapen og utstyret som gjør arbeidsmiljøet sikrere, jobben mer effektiv og  
deg som arbeidsgiver mer attraktiv - for både medarbeidere og kunder.
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FOREBYGG LEKKASJE  
OG UØNSKET EKSPONERING
Det er uansett viktig av helsemessige grunner å ha en trygg håndtering og oppbevaring 
av produkter som kan forurense miljøet, enten det er restprodukter/avfall eller viktige 
komponenter i produksjonen – dessuten er det et krav i Forurensingsloven.

Mest sannsynlig vil de fleste som jobber i industrien komme 
i kontakt med miljøfarlige stoffer. Ingen bør bli skadet på 
jobben på grunn av unødig eksponering som skyldes dårlig 
kunnskap om hvordan man håndterer skadelige stoffer. 
Langvarige sykmeldinger, redusert produksjon og i visse 
tilfeller store, økonmiske beløp kan bli konsekvensene.  

På arbeidsplasser hvor man håndterer, lagrer eller produse-
rer oljer, kjemikalier eller andre helsefarlige stoffer har man 
også  ansvar for å sikre seg at virksomheten drives slik at 
milljøet påvirkes så lite som mulig.  

TILPASSET INDUSTRIENS BEHOV
Hos oss på Gigant har vi mange års erfaring med miljøsikring og har grundig testet 
vårt sortiment slik at vi er sikre på at det tilfredsstiller industriens behov. 
Alt fra miljøcontainere, absorbenter og avfallshåndtering til lenser. Og selvfølgelig 
oppfyller våre produkter også de lovbestemte krav og regler som finnes.

HVA SIER LOVEN?  
LOV 1981-03-13 NR. 06 FORURENSNINGSLOVEN
§ 7.  Plikt til å unngå forurensning (utdrag)
Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller 
vedtak i medhold av loven, skal den ansvarlige for for-
urensningen sørge for tiltak for å hindre at dette inntrer. 
Har forurensningen inntrådt, skal han sørge for tiltak for å 
stanse, fjerne og begrense virkningen av den.

 
§ 40. Beredskapsplikt (utdrag)
Den som bedriver virksomhet som kan medføre akutt 
forurensning, skal sørge for en nødvendig beredsskap for å 
hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av 
forurensningen.

KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV



VÅR METODE

FOREBYGGING  
HINDRER ULYKKER
Med vår Miljørunde og vår metode i tre trinn, hjelper vi deg med råd og tips i ditt miljøar-
beid. Sammen kan vi skape en bedre og tryggere arbeidsplass for deg, dine arbeidska-
merater og miljøet.

OPPDEMMING
Fat som står på gulvet nær et sluk må sikres med en opp-
demming, f.eks. et fattrau som samler opp alt spill.

OPPBEVARING
Brannfarlige produkter skal ikke stå fritt i lokalet, de skal 
plasseres på sikkert sted. 

ABSORBENTER
For å hindre at noen sklir i sølet og eksponeres benytter 
man absorbenter. Disse kan også brukes for å samle opp 
spill fra ulike maskiner i produksjonen. 

LØSNING
Miljørundens resultat forteller oss raskt hvilke tiltak som bør iverksettes. Vi foreslår aktu-
elle produkter som løser problemene og vi retter oss også etter Forurensningsloven og 
Kjemikalieforskriften om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen.
Noen eksempler:

DRIFTSSETTING
Arbeidet med å forebygge lekkasjer og uønsket eksponering for å skape et tryggere 
arbeidsmiljø er en stadig pågående prosess. For å oppnå gode resultater kreves det 
kunnskap, rutiner og oppfølging. Ved hjelp av Gigants sjekklister og enkle hjelpemidler, 
som f.eks. vår app ”Gigant Miljøhjelp”, legger vi til rette for det daglige miljøarbeidet for å 
hindre lekkasjer og skader på miljøet.

ANALYSEN: RISIKOVURDERING OG
FORUTSETNINGER
Gjennom vår miljørunde starter vi med å analysere arbeids-
plassen og lokaliserer hvilke risikoområder og hvilke behov 
som finnes.
Det kan være følgende: 
– Hva sier loven?
 

–  Finnes det akutthjelp, f.eks. beredskapsbokser/vesker?
–  Hvordan håndteres og oppbevares miljøfarlige produkter? 

Er det effektivt og trygt? 
–  Finnes det tørke- og absorberende materialer for å holde 

arbeidsplassen tørr og fin, slik at man unngår fare for å 
skli og eksponering for miljøfarlige stoffer. 

–  Finnes det lett tilgjengelige sikkerhetsdatablader hvis det 
skulle skje en ulykke?

VÅR METODE



LEKKASJER INNENDØRS 
Tro det eller ei, men lekkasjer er mer en regel enn et unn-
tak. Særlig gjelder dette rundt produksjonsmaskiner og hy-
draulikkomponenter. I slike tilfeller kan en absorbent være 
den eneste effektive løsningen. Vi har et stort sortiment av 
absorbenter for alle typer virksomheter og væsker. Våre 
absorbenter kan deles i tre grupper: 
–   Polypropenabsorbenter
– Returbaserte absorbenter
– Granulatabsorbenter

Vi anbefaler polypropenabsorbenter i de fleste tilfeller 
siden de absorberer opp imot 25 ganger sin egen vekt. De 
trekker bare til seg det søl man ønsker å fjerne - f.eks. når 
man har olje som flyter på vann. Totaløkonomien blir også 

mye bedre da kostnaden for å destruere absorbenten med 
den absorberte væsken er mindre enn det som materialet 
har absorbert. 
Absorbenter finnes i tre utførelser:  
”OilOnly”, ”Universal” og ”Kjemi”.

Oppbevaring av miljøfarlige produkter er også viktig. Det 
er viktig å ha klart for seg hvilke produkter som kan og ikke 
kan oppbevares sammen, i hvilke mengder og hva som 
hender når disse kommer i kontakt med hverandre. Vi har 
flere smarte løsninger – alt fra benkeskap til store miljøcon-
tainere. Ta kontakt med en av våre selgere/forhandlere, så 
hjelper vi deg å finne den beste løsningen for din bedrift. 

Husk! En oljeavskiller er IKKE en oppdemming.

LEKKASJER UTENDØRS 
Både ved transport inne på industriområder og ute på veien 
i naturen kan det skje lekkasjer. Uansett om det er transport 
på veien, anleggsmaskiner eller skogsmaskiner som forårs-
aker lekkasjer så kan utslippene være skadelige. Spesielt 
hvis de skjer i et følsomt miljø. Når slike uhell forekommer 
er det viktig å være godt forberedt med effektive og smarte 
hjelpemidler. En enkel beredsskapsveske kan være forskjel-
len mellom katastrofe og en lekkasje som lett lar seg stoppe.  
Gigant har sortimentet for de fleste situasjonene, alt fra den 
lille akuttvesken i servicebilen til beredskapskasser som 
kan absorbere opp til 330 liter.  
Finns både som ”OilOnly” og ”Universal”. 

LEKKASJE PÅ/VED VANN 
Visste du at så lite som 1 liter diesel kan gjøre 1000 m3 
drikkevann ubrukelig? Uansett om du driver din virksomhet 
på eller inntil vann, kan en lekkasje få store konsekvenser. 
Det spiller ingen rolle om du jobber på en oljerigg, med en 
brobygging eller ved et vassdrag med en anleggsmaskin. 
Å forebygge og være forberedt er alfa og omega. Med 
Gigants spillkit kan du føle deg trygg på at du har tilgang 

til de riktige produktene. Skulle lekkasjen skje på vannet, 
kan Gigants absorberende lense være et kostnadseffektivt 
alternativ. Vi er spesielt stolte over denne lensen av 100% 
polypropylenfylling. Lensen kan brukes i en rekke miljøer 
der man skal fjerne olje på en effektiv måte. 
Mange av produktene er selvfølgelig FEP-godkjente. 

FOREBYGGING FJERNER RISIKOEN 
Den beste måten å hindre lekkasjer og unngå ulykker er å 
være bevisst på risikoene og godt forberedt. Både for den 
enkelte som rammes eller for miljøet som blir forurenset 
på grunn av kjemikalier som renner ut. Kostnadene kan 
i begge tilfeller bli formidable. Det kan være nok at du 
forandrer på rutinene eller plasserer kjemikaliedunken i et 
spilltrau, så har du fjernet risikoen. Vi på Gigant har både 
bredden og dybden i sortimentet. Alt fra absorbenter, spill-
beredskap og miljøoppbevaring til avfallshåndtering og 
marine beredskapskasser. Ikke nøl, ta kontakt med oss, 
så hjelper vi deg å skape en trygg miljøhåndtering på din 
arbeidsplass!  

EN SIKKER ARBEIDSPLASS  
UTEN LEKKASJER
Finnes det en industriarbeidsplass som er helt uten lekkasjer? Kanskje ikke, men 
med sunn fornuft og våre kunnskaper kommer man langt. Hovedregelen er å gjøre 
noe - framfor å ikke gjøre noen ting. Relativt små og enkle forbedringer kan resultere   
i en sikrere, mer effektiv og attraktiv arbeidsplass.  

PRODUKTERPRODUKTER



ANALYSE/BEHOV DOKUMENTASJON AVSTEMMING

KUNDETILPASSEDE LØSNINGERKUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Med utgangspunkt i vår omfattende kravspesifikasjon, går vi grundig igjennom dine behov 
for en optimal plassering og funksjon. I vår skreddersydde miljøcontainer kan du oppbevare 
alle dine miljøskadelige produkter på en effektiv og sikker måte.  
Når vi utvikler kundetilpassede løsninger, følger vi alltid vår metode ”Gigantmodellen” med 
de tre trinnene ”Analyse”, ”Løsning” og ”Driftssetting”. Dette er en gjennomprøvet metode 
som gjør at du kan føle deg trygg på at du har den riktige beredskapen hvis det skulle opp-
stå en lekkasje av miljøfarlige stoffer. 

TEGNE/BEREGNE PRODUSERE LEVERE OPPFØLGING

GIGANTS MILJØCONTAINER
En styrke vi gjerne snakker om er vår evne til å tilpasse våre 
løsninger til kundenes behov, men som regel fungerer en stan-
dardløsning helt greit. I vårt brede og dype sortiment finnes det 
nesten alltid en ”perfect match”, men noen ganger trenger man 
skreddersydde løsninger. 



ACADEMY

KUNNSKAP ER DET BESTE 
VERKTØYET
Kravene til miljøsikring øker for hvert år, ikke bare for å oppfylle lover og reg-
ler. Det er minst like mye en arbeidsmiljø- og personsak. I vår nye, moderne 
utstillingshall har vi bygget noen ekte miljøer hvor du kan lære om bruken av 
våre miljøprodukter. Du får ikke bare en oversikt over markedets bredeste 
sortiment  – vi lærer deg å bruke det riktig også.

Enten du er forhandler av våre produkter eller ønsker 
å gi dine medarbeidere bedre kunnskaper, så er det 
vårt mål at når kurset er ferdig, skal du føle deg trygg i 
jobben med den daglige sikringen av miljøet. 

Noen eksempel: 
– Hvilke lover og regler bør jeg kunne?
– Hvilke absorbenter egner seg til ulike oppgaver?
– Hvordan oppbevarer jeg miljøfarlige stoffer?

ACADEMY



TJENESTERTJENESTER

GIGANT MILJØRUNDE
At miljøarbeidet er viktig er noe vi alle vet, men å etterleve det i det daglige er 
ikke alltid like lett. Hvordan unngår man lekkasjer? På Gigants Miljørunde går 
vi grundig gjennom din virksomhet, rom for rom, for å finne risikoområder og 
sørge for at arbeidsmiljøet blir så risikofritt som mulig.

Vi går f.eks. gjennom all oppbevaring av miljøfarlige 
produkter, sørger for at det finnes sluktettinger og til-
gang til riktige absorbenter. Deretter foreslår vi hvilke 
produkter dere trenger og hvilke tiltak som bør gjøres 

slik at dere kan føle dere trygge på at jobben med et 
tryggere arbeidsmiljø er på skinner og at risikoen for 
lekkasjer er så liten som mulig.
Kontakt oss, så avtaler vi en miljørunde hos dere!

GIGANT MILJØAPP
Gigants app ”Miljøhjelp” er et hjelpemiddel 
som dekker tre sortiment: absorbenter, opp-
demming og miljøoppbevaring. Denne ek-
sperthjelpen er tilgjengelig hele døgnet. Den 
guider deg trinn for trinn til det riktige valget 
for dine behov. Last ned kostnadsfritt allere-
de idag fra Appstore eller Google Play. 
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KONTAKT  
OSS GJERNE!

www.gigant.no
gigant@gigant.no

Telefon: 66 99 20 00
 


