
ABSORBENTER

I virksomheter hvor det kan forekomme søl av olje eller kjemikalier, er absorben-
ter absolutt nødvendig.  Både som forebyggende eller når søl har forekommet, 
absorbenter suger opp og fjerner faren for å skli eller at sølet sprer seg.   
Tenk på dette når du velger absorbent:

 Type søl f.eks. petroleumsbasert, kjemikalier, baser eller syrer. 

 Bruksområde, f.eks. betonggulv, asfalt eller vann, hard belastning.

 Hvor mye søl, f.eks. lite, mye eller ekstremt mye.

 Størrelse på absorbent, f.eks. rull, ark, lenser/pølser.

MILJØOPPBEVARING

Det er viktig at du oppbevarer kjemikalier og oljer på en  
effektiv og sikker måte. Noen enkle trinn for valg av oppbevaring:

 Type beholder, f.eks. dunk, fat, IBC-beholder.

 Totalt volum, f.eks. >0 l, >200 l, >1000 l.

 Klassifiseringskrav, f.eks. brannfarlig, giftig, kan de blandes?

 Innendørs/ utendørs?

Vi anbefaler vår app Gigant Miljøhjelp som guider deg  fram til 
riktig forslag!

OPPDEMMING OG SPILLTRAU

Du kan lage en oppdemming på flere måter. Den kan være et trau av plast eller 
metall. En oppdemming skal ha plass til innholdet i den største beholderens 
volum pluss 10% av de øvrige beholdernes volum.  Husk at en oljeutskiller ikke 
er en oppdemming. 

GUIDE: LEKKASJE
Trygg håndtering og oppbevaring av produkter som kan påvirke miljøet, uansett om det er restprodukter, avfall 
eller viktige komponenter til produksjon, er ikke bare viktig med tanke på helse - det er dessuten et lovpålagt 
krav.  Gigant har alt fra miljøcontainere, absorbenter og avfallshåndtering til lenser. Selvfølgelig oppfyller våre 
produkter de lovbestemte krav og forskrifter som finnes.  

TØRKEMATERIELL

Tørkemateriell er noe man bruker daglig. Alt fra det enkle som å tørke av et verk-
tøy eller en arbeidsbenk til det mest krevende og avanserte som ved montering 
av hydrauliske komponenter og følsomme gjenstander hvor det ikke må finnes 
rester fra tørkemateriellet eller riper. 

• None woven - det lofrie alternativet som nesten alltid er det beste valget.

• Filler – det prisgunstige alternativet for de enkle oppgavene.

SPILLBEREDSKAP

Enten du jobber i en servicebil eller en gravemaskin er det viktig å være forberedt 
i tilfelle det skjer en lekkasje. Spillberedskapen er det samme som brannsluk-
kingsapparatet er for flammen, den er utviklet for å gjøre den første viktige 
innsatsen for å begrense lekkasjen og hindre miljøskader. I vårt sortiment finner 
du akuttvesker, beredsskapskasser og andre hjelpemidler for miljøsikring.

MARIN

Uansett om du driver virksomhet på eller ved vann kan en lekkasje får drama-
tiske konsekvenser. Det er likegyldig om du jobber på en oljerigg, på et brobygg 
eller med anleggsmaskin ved et vann, lekkasje må unngås. 
Visste du at 1 dl diesel kan ødelegge 1000 m3  drikkevann. 
I Gigants Marinsortiment finner du alt du trenger for å skape en trygg og miljø-
vennlig arbeidsplass på eller ved vann.

VÆSKEHÅNDTERING

Når du skal oppbevare og transportere miljøfarlige væsker er 
det viktig at beholderne er brukervennlige og sikre for å hindre 
unødig lekkasje, både av hensyn til deg og miljøet.
Vi har det meste. Alt fra små sikkerhetskanner spesielt 
konstruert for å hindre brann, til dieseltanker godkjent for 
transport på offentlige veier.

AVFALLSHÅNDTERING

Det finnes ingen klare regler for avfallshåndtering. Men avfall 
skal håndteres slik at det ikke skader mennesker, dyr eller 
miljø. Kontakt lokal myndighet om hvilke regler som gjelder.  
Hos Gigant har vi stort utvalg av alt fra enkle sorteringsbehol-
dere og skilter, til robuste tippcontainere. 

KONTAKT OSS GJERNE!  
66 99 20 00 | gigant@gigant.no | www.gigant.no


