TUOTE-ESITE

Tuotenro: 491

VUODONTORJUNTALAUKKU
IKASORB® UNIVERSAL PLUS (50 L)
KAIKKI VUODON ENSITORJUNTAAN TARVITTAVAT
VÄLINEET KÄTEVÄSSÄ KANTOKASSISSA.
IMEYTYSKAPASITEETTI 50 L.
Ikasorb® Universal Plus vuodontorjuntalaukun
ansiosta imeytystarvikkeiden teho ja hyöty on
suurimmillaan, koska ne ovat heti saatavilla ja
nopeasti käytettävissä.
Helposti mukana kulkeva vuodontorjuntalaukku
soveltuu lähes kaikille nesteille, myös
aggressiivisille aineille.
Imeytyskapasiteetti 50 L

* Seinään kiinnitettävä
huomiokyltti (FIN401-1)
saatavana lisävarusteena

Sisältää:
Imeytysarkit
Imeytyspuomit
Imeytystyynyt
Imeytysrae
Suojakäsineet
Jätesäkki

10 kpl
3 kpl
2 kpl
5 kg
1 pari
5 kpl
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Ikaros® löytää oikeat tuotteet
oikeisiin paikkoihin

VUODONTORJUNTAKALUSTO
VUODONTORJUNTAPAKKAUKSET & KAIVONSULKUVÄLINEET

Kuten palosammuttimet, ovat myös vuodontorjuntavälineet itsestäänselvä osa haitallisia aineita, kuten öljyjä tai kemikaaleja käsittelevän yrityksen jokapäiväistä varustusta.
Systemaattinen VuodontorjuntaohjelmaTM avulla on helppo valita ja mitoittaa juuri
oikeat vuodontorjuntavälineet jokaisen käyttöpaikan aiheuttaman vuotoriskin ja
siellä käsiteltävän aineen mukaisesti. Vuodontorjuntapisteet sijoitetaan näkyvälle ja
helppokulkuiselle paikalle ja merkitään selkeästi “Vuodontorjunta” huomiokyltein.
Vuodontorjuntapisteiksi on valittavana mm. kiinteitä kaappeja, liikuteltavia vaunuja tai
mukana kulkevia kasseja. Saatavilla myös erityisen kovaan käyttöön, esim. kaivoksiin
yms. sopivia vaunuja.

ISOT VUODONTORJUNTAVAUNUT

Imeytystarvikevaunut laajoille alueille tai suurten vuotoriskien kohteisiin. Soveltuu hyvin esim. lastauslaitureille, kemikaali- tai öljyvarastoihin, satamiin ym.

PIENET JA KESKISUURET VUODONTORJUNTAVAUNUT

Imeytystarvikevaunut pienemmällä kapasiteetilla. Soveltuu pienille alueille
esim. yksittäisten koneiden yhteyteen tai pieniin öljy- tai kemikaalivarastoihin.

VUODONTORJUNTAKAAPIT

Säästä lattiatilaa ja sijoita vuodontorjuntavälineet seinälle asennettavaan
lokeroituun kaappiin.

KAIVONSULKUVÄLINEET

Kaivonsulkuvälineiden on oltava oikein mitoitettuja ja toimivaksi todettuja.
Autamme valitsemaan oikeat ratkaisut oikeisiin paikkoihin.

VUODONTORJUNTALAUKUT

Eri kokoiset helposti mukana kulkevat imeytystarvikelaukut kaluston mukaan
tai vuodontorjuntaan vaikeakulkuisissa paikoissa. Sopii hyvin huoltoautoihin ym.

On tärkeää tehdä ero päivittäisen vuodontorjunnan - esim. kun imeytysmattoa käytetään huoltokohteen alla keräämään satunnaiset roiskeet - ja
akuuttien onnettomuustilanteiden vuodontorjunnan välillä. Jälkimmäiseen tarkoitettu välineistö
säilytetään erikseen määritetyssä, selkeästi merkityssä, suljetussa astiassa - se takaa että yllättävän
vuoto-onnettomuuden sattuessa tarvittavat välineet ovat aina heti valmiina käytettäviksi.
Ikaros on vuosien ajan toimittanut vuodontorjuntavaunuja, -laatikoita, -kaappeja ja -laukkuja joka
puolelle Suomea ja muita Pohjoismaita. Pakkausten koko ja varustus vaihtelevat tapauskohtaisesti
käyttöympäristön sekä alueella käsiteltävien kemikaalien laatujen ja määrien mukaisesti. Esim. Volvon eri yksiköissä on käytössä sekä pienet seinään
kiinnitettävät että keskisuuret pyörillä liikkuvat
imeytyspisteet, alueen vuotoriskiluokituksen mukaan. Satamissa ja telakoilla käytetään usein isoja
liikuteltavia vaunuja, sekä kiinteällä maalla että
vedessä tapahtuvaan vuodontorjuntaan.
Saatavilla myös vankemmat teräksiset vuodontorjuntavaunut kovaan käyttöön, esim. kaivoksissa.

Sekä Postin terminaalissa että Tetra Pakilla, jossa
happoja ja emäksiä käytetään prosesseissa, on käytössä tiheästi sijoitetut seinälle ripustettavat pienet
vuodontorjuntalaukut - nopean saatavuuden varmistamiseksi. Laukut ovat alunperin tarkoitettu liikkuvan kaluston ADR-varusteiksi ja niistä on erikoisversio käytössä myös mm. Skanskan työkoneissa.
– Meillä oli hydrauliöljyvuoto, kertoo Tetra Pakin
Magnus Lundberg, mutta henkilöstö ei löytänyt
vuodontorjuntavarusteita, koska harmaaseen laatikkoon sijoitettuja välineitä ei ollut merkitty eikä
käyttäjiä koulutettu. Tuon jälkeen kehitimme vuodontorjunnan vakioidun huomiomerkinnän yhteistyössä Ikaroksen kanssa, joka on nykyään käytössä
monissa muissakin yrityksissä ympäri Pohjoismaita.
Ennen kuin toimipaikka varustetaan vuodontorjuntavälineillä, kannattaa varmistaa välineistön soveltuvuus ja riittävyys, joka maksimoi ympäristöturvallisuuden sekä kustannustehokkuuden. Se onnistuu
helpoiten Systemaattinen VuodontorjuntaohjelmaTM
-palvelun avulla, jossa Ikaroksen asiantuntijat auttavat tunnistamaan riskikohteet ja ehdottavat niihin
sopivimmat ratkaisut. Useat sekä pienet että suuret
asiakkaamme ovat jo todenneet hyvät tulokset!

