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Sanocon Miljö & Sanering är ett ackrediterat miljöföretag som arbetar
i hela Sverige med kontroll, rengöring och reparationer av cisterner och
oljeavskiljare; med sanering, hantering och transporter av farligt avfall
samt högtrycksspolning.

Vi bryr oss lite extra om våra kunder, våra kunders anläggningar och miljön. Det visar vi genom att jobba förebyggande
och kostnadseffektivt, genom att hjälpa till med besiktning
och sanering av bl.a. cisterner och avskiljare inom industrin
eller vid privata anläggningar. Du kan få hjälp med att hålla
koll på när besiktningar måste göras och att upptäcka eventuella risker eller brister, dessutom kan vi åtgärda dessa direkt
när vi är på plats.
Vi hanterar transporter och farligt avfall professionellt, sanerar när något gått snett och jobbar för att det inte ska gå snett
för våra kunder. Vi har gjort oss kända som mycket kunniga
och för att hålla en hög tillgänglighet över hela Sverige.
Välkommen att prova oss du också!

Miljösanering
Sanocon har lång erfarenhet av saneringsarbete med farligt
avfall. Förebyggande arbete med utbildningar och konsultation bidrar till att minimera olyckor och utsläpp men om
det ändå händer kan du tryggt vända dig till oss med stort
eller smått, akut eller gammalt. Sanering av gammal

Vi är rädda om vårt vatten.

Nils Holmberg, Sanocon

kontaminerad mark vid t.ex. nedlagda bensinstationer eller
industritomter, eller att hantera komplicerade läckage/utsläpp av olja vid vattentäkter eller andra känsliga miljöer.
Vi arbetar med beprövade och godkända metoder för att
minimera miljöpåverkan.

Industrisanering

Preems Raffinaderi, Lysekil.

Kontakta oss om du har stora cisterner, depåer eller
maskiner som behöver rengöras. Med unika metoder värmer och rengör vi stora cisterner/bassänger,
i vissa fall räcker det med en speciell spolrobot, s.k.
”no-man-entry-metoden”. Vi sanerar, högtrycksspolar
med hetvatten och tar självklart hand om restprodukter
som kan kräva speciell hantering. Vårt mål är alltid att
minimera avfallet. Vi har kunskap, erfarenhet och är en
ackrediterad, seriös partner att lita på.

Cisternkontroll

Fotograf: Thomas Ögren

är ackrediterade, har koll
”ochVi kan
hjälpa dig att sköta
dina cisterner miljöriktigt,
modernt och ekonomiskt.

”

Vi rengör, kontrollerar och gör ev. reparationer efter
ditt godkännande, direkt på plats. Cisterner lyder under
särskilda lagkrav vad gäller besiktning och kontroll.
Kraven är olika beroende på material och placering.
Vi är ackrediterade, har koll och kan hjälpa dig att sköta
dina cisterner miljöriktigt, modernt och ekonomiskt.
Du kan t.o.m. registrera dina cisterner hos oss så håller
vi koll på när de ska kontrolleras och informerar dig
i god tid innan. Besiktningskravet
innebär normalt inte några merkostnader, utan snarare tvärtom undviks
de genom att rengöringen håller
rostangrepp borta. Vi kan tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister
innan de blir kostsamma.

Oljeavskiljare
Även oljeavskiljare lyder under speciella kontrollkrav (SS-EN 858), dels en kontroll var
6:e månad och dels en större besiktning med
täthetsprovning var 5:e år. Sanocon är
auktoriserade av branschorganisationen
STOR att genomföra kontrollerna.
Vi erbjuder förmånliga tömningsavtal
och om ni behöver byta eller
nyinstallera oljeavskiljare
eller utrustning så löser
vi det med.

Högtryckspolning
Förebyggande underhåll med hetvattensspolning av avloppsstammar kan ofta
skjuta upp kostsamma stambyten. Vi jobbar med en skonsam men effektiv metod
med högtrycksspolning med hetvatten
som vårdar fastighetens stammar och
sparar pengar. Akuta stopp i avloppsstammar löses också med hetvatten/högtrycksspolning.

Farligt avfall
Farligt avfall uppkommer inom de flesta
av våra verksamhetsområden. Vi analyserar behov, omhändertar och transporterar
enligt gällande regler och förordningar.
Behöver du hjälp att bli av med farligt
avfall – ring oss. Med egna fordon transporterar vi till lämpligaste mottagningsanläggning, utifrån miljömässiga och
ekonomiska beslut.
Egna bilar och Sanocontekniker för säkra transporter

Kontakta vår kundtjänst med frågor eller bokning. Registrera dina anläggningar så håller vi koll, ger dig information
om avfallsmängder och kontrollrapporter. Vi är ackrediterade
av SWEDAC för besiktning av cisterner och oljetankar.

Telefon
kundtjänst
019-23 06 00

www.sanocon.se
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