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I TRE TRIN TIL DET RIGTIGE PRODUKT.
Find det helt rigtige opsamlingskar til dit behov

DE 7 STØRSTE FEJL VED TØMNING 
AF OPSAMLINGSKAR
Det du ikke skal gøre - og hvordan man gør

SIKKERHEDEN KOMMER I FØRSTE 
RÆKKE
Værd at vide om opstilling og 
vedligeholdelse af opsamlingskar

Kære kunder 

Olie, skille- og rengøringsmidler, farver, lak: Mange virksomheder håndterer og opbevarer 
farlige medier i dagligdagen. Alle disse medier kan være vandforurenende, antændelige, 
aggressive eller farlige på anden vis. Derfor er vi nødt til at beskytte miljøet. Et opsamlingskar 
er en vigtig del af det grundlæggende sikkerhedsudstyr ved opbevaring og håndtering af 
farlige medier. 

Dog skal der tages hensyn til nogle ting! Denne udgave fra ”safety@work”, er den nyeste 
sikkerheds update fra DENIOS, den indeholder spændende rapporter og praktiske tips omkring 
lagring af farlige medier på opsamlingskar. 

God læselyst!

Dit DENIOS team
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OPSAMLINGS-KAR:
Tips og tricks fra eksperten
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safety work@
DENIOS sikkerheds-update
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Fra en idé til det største sortiment i Europa
En simpel idé kan nemt udvikle sig til en ægte innovation. En innovation kan nemt 
udvikle sig til en forretningsidé og videre til en koncern. I mange virksomheder ligger 
disse produkter i vitriner eller hænger som konstruktionstegning på væggen. DENIOS’ 
opsamlingskar er den dag i dag stadig en del af sortimentet og udvikles hele tiden. Med 
over 500 modeller har DENIOS Europas største sortiment af opsamlingskar.

Hvilken rolle en gammel Volkswagen spillede i udviklingen af opsamlingskar
DENIOS grundlægger Helmut Dennig fi k ideen til opsamlingskar i en almindelig dagligdags situation: ved 
olieskiftet på sin gamle Volkswagen. I 1980erne tog folk sig ikke af, når der løb olie ved siden af og man 
tænkte ikke over bortskaff elsen af det gamle materiale. Helmut Dennig blev klar over, at der skulle gøres 
noget ved det. En beholder til opsamling af olien blev prototypen af opsamlingskarret.

I samme år skete en af de største kemi katastrofer i Europa ved kemikoncernen Sandoz i Schweiz og viste 
det store behov af den producerende industri. Opsamlingskarrets princip er enkelt og eff ektiv: Tromler og 
andre dunke opbevares på en gitterrist som ligger ovenpå et kar. Er en tromle utæt eller der løber noget 
ved siden af, ender væsken i opsamlingskarret og ikke i kloakken.

Focus på udvikling
Som vores kerneprodukt udvik-
les opsamlingskarret hele tiden. 
Emnet opsamlingskar tages 
jævnligt op igen af vores inno-
vationsteam, fordi opgaverne og 
kundernes behov er forskellige. 
Ud over det har mange godken-
delser og industristandarder ind-
fl ydelse på produktets udvikling, 
f.eks. på materialetykkelse, op-
samlingsvolumen eller selve pro-
duktionen. Vores produktfamilie 
er dermed vokset i over 30 år. En 
indsats der betaler sig - for mil-
jøet og kommende generationer.

Har du engang spurgt dig 
selv om hvordan et opsam-
lingskar bliver fremstillet hos 
DENIOS? 
Du kan læse om det på 
side 4 - fra udvikling til pro-
duktion.

1986
Det første 
opsamlingskar 
af stål

1987
Gulvelementer

1991
Reoler med integrerede 
opsamlingskar

1994
Opsamlingskar med 
XXL-opsamlingsvolumen

1998
Opsamlingskar til 
smådunke

2005
Fleksible sikkerhedskar

2009
PolySafe ECO

2015
Verdens første trykstøbte 
opsamlingskar

2017
Opsamlingskar med 
lækageindikator

1988
Tappestationer

2019
Nye mærker

DENIOS’ grundlægger Helmut Dennig indså tidligt 

nødvendigheden i, at beskytte naturen for vores og de 

følgende generationers skyld.

OPSAMLINGSKAR 
VORES KLASSIKER SIDEN 1986

Over 500 
versioner af 

opsamlingskar fi ndes 
i DENIOS’ sortiment. 

Det er Europas største 
sortiment. 

”

„

2019 Tiden er inde til nye mærker
Når du regelmæssigt får DENIOS’ katalog, ved du at: 
Det er blevet til mange produkter i løbet af de sidste 
30 år. Uanset om det drejer sig om nye udviklinger, re 
design eller tilføjelse af praktiske funktioner - vi har et bredt sortiment. Solide basisprodukter 
til en god pris, afprøvede klassikere af høj kvalitet og med mange muligheder samt innovative 
produkter, der afspejler hele DENIOS’ knowhow mht. sikkerhed og komfort. For at gøre det 
nemmere for vores kunder at fi nde den helt rigtige løsning i vores store sortiment, har vi 
ændret vores sortiment af opsamlingskar og lanceret nye mærker: DENIOS base-line, classic-
line og pro-line Du kan læse mere på den næste side.

 W opsamlingsvolumen [l]: 220
 W udvendig mål B x D x H [mm]: 
1236 x 1210 x 670

 W bæreevne samlet [kg]: 800
 W lagerkapacitet tromler à 200 liter: 2

Tappestation classic-line af pulverlakeret stål  W opsamlingsvolumen [l]: 4 x 40
 W udvendig mål B x D x H [mm]: 1360 x 637 x 2000
 W indvendig mål B x D [mm]: 1300 x 600
 W bæreevne pr. fag [kg]: 200

Reol til farlige medier GRW 1360

 W opsamlingsvolumen [l]: 225
 W udvendig mål B x D x H [mm]: 
1500 x 1150 x 400

 W bæreevne samlet [kg]: 1000
 W lagerkapacitet tromler à 200 liter: 2

Sikkerhedskar SW af polyethylen (PE)

 W opsamlingsvolumen [l]: 270
 W udvendig mål B x D x H [mm]: 900 x 1300 x 350
 W bæreevne samlet [kg]: 300
 W lagerkapacitet tromler à 200 liter: 2

af polyethylen (PE), uden gitterrist til direkte 
placering af paller

 W opsamlingsvolumen [l]: 220
 W udvendig mål B x D x H [mm]: 846 x 1322 x 330
 W bæreevne samlet [kg]: 800
 W lagerkapacitet tromler à 200 liter: 2

Opsamlingskar DENIOS pro-line af stål

NYHED
NYHED

Best.-nr. 
218-993-9S
2.350,-

Best.-nr. 
259-508-9S
4.630,-

Best.-nr. 
149-190-9S
2.980,-

Best.-nr. 
160-569-9S
1.830,-

Best.-nr. 

199-574-9S

5.540,-

https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-pro-line-af-lakeret-staal-med-frihojde-og-gitterrist-til-2-tromler-846x1322x330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-pro-line-af-lakeret-staal-med-frihojde-og-gitterrist-til-2-tromler-846x1322x330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/tappestation-classic-line-af-lakeret-staal-til-2-tromler-a-200-liter-med-galv-tromlestativ/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/tappestation-classic-line-af-lakeret-staal-til-2-tromler-a-200-liter-med-galv-tromlestativ/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/sikkerhedskar-sw-af-polyethylen-pe-med-fleksibel-forside-til-2-tromler-a-200-liter-gron/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/sikkerhedskar-sw-af-polyethylen-pe-med-fleksibel-forside-til-2-tromler-a-200-liter-gron/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/farligt-stof-reol-grw-1360-til-vandforurenende-stoffer-grundfelt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/farligt-stof-reol-grw-1360-til-vandforurenende-stoffer-grundfelt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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BEST

 W den sikre basis
 W optimalt pris-ydelse-forhold
 W kan leveres med det samme

 W løsninger til ethvert behov
 W afprøvet kvalitet
 W 5 års garanti

 W højeste produkt- og servicekvalitet
 W mere sikkerhed og komfort
 W 10 års garanti

Du håndterer farlige medier i din virksomhed og vil 
gerne opbevare dem til billige penge men alligevel 
iht. loven? 
For start up- og mindre virksomheder er det vigtigt, at opfylde 
lovmæssige krav for at beskytte sig mod dyre konsekvenser. For disse 
virksomheder er DENIOS’ base-line det rigtige valg. Base-line sørger 
for den optimale start mht. opbevaring af farlige medier. Enkle, solide 
og sikre produkter – til en god pris. 

Du vil have den optimale løsning til netop dit 
behov? 
Virksomheder som dagligt håndterer farlige medier stiller høje krav 
til deres opbevaring. Disse virksomheder har brug for funktionelle 
produkter af høj kvalitet, tilpasset til opbevaring af forskellige enheder. 
Yderligere krav såsom aftapning eller transport skal også opfyldes. 
Disse produkter fi nder du i vores classic-line: velfungerende klassikere 
fra DENIOS.

Vil du have mere? Mere komfort, fl ere praktiske 
detaljer, særlig service? Kort sagt: Du vil have hele 
pakken.
Mange af vores kunder ønsker sig innovative produkter med mange 
detaljer, som byder på mere sikkerhed og komfort i dagligdagen. Pro-
line opsamlingskar yder mere. Moderne konstruktioner og innovative 
features i forbindelse med høj kvalitet og holdbarhed. Det lover vi og 
giver på vores pro-line opsamlingskar en garanti på 10 år.

Som udvikler og producent ved vi følgende: Vores kunders krav er forskellige. Type og mængde af det farlige medier der 
skal opbevares, afgør ikke alene, hvilket opsamlingskar der skal vælges. Også pris, ydelse og udstyrsmuligheder spiller en 
stor rolle. For at sikre, at du får den bedste løsning til netop dit behov, har vi ændret vores sortiment og kan nu præsentere 
vores nye mærker. Det skal gøre processen nemmere for vores kunder. 

VORES NYE MÆRKER PÅ ÉT BLIK 

Opsamlingsvolumen [l] 217
Udvendig mål B x D x H [mm] 885 x 815 x 478
Bæreevne [kg] 330
Best.-nr. 255-179-9S
Pris Kr./styk 2.090,-

Opsamlingsvolumen [l] 205
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 815 x 355
Bæreevne [kg] 800
Best.-nr. 259-308-9S
Pris Kr./styk 1.990,-

Opsamlingsvolumen [l] 1000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1350 x 1300 x 915
Bæreevne [kg] 1800
Best.-nr. 259-411-9S
Pris Kr./styk 8.080,-

Opsamlingskar DENIOS base-line
af stål, til 1 tromle à 200 liter

Opsamlingskar DENIOS classic-line 
af stål, til 2 tromler à 200 liter

Opsamlingskar DENIOS pro-line 
af stål, til 1 IBC palletank à 1.000 liter

VI VIL GERNE ANBEFALE FØLGENDE PRODUKTER

NYHED
STÆRKE MÆRKER DIREKTE FRA PRODUCENTEN

8.080,-2.090,-Den billige løsning til
opbevaring af farlige medier.

Kompakt, pladsbesparende
konstruktion samt nem håndtering.

Mere opmærksomhed ved 
forsyning og transport vha. 
refl ektorer i signalfarve.

DENIOS 
garanti 5 år

DENIOS 
garanti 10 år

1.990,-

https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-base-line-af-lakeret-staal-med-gitterrist-og-frihojde-til-1-tromle-885x815x473/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-classic-line-af-lakeret-staal-med-frihojde-og-gitterrist-til-2-tromler-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-pro-line-af-lakeret-staal-med-gitterrist-til-1-ibc-palletank/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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Har du nogensinde tænkt over, hvad der skal til, før et opsamlingskar kan sørge for mere sikkerhed i din virksomhed? Mange produkter, som i dag 
er standardprodukter, er blevet udviklet hos os. Selv den dag i dag er vi stadig på udkig efter nye ideer, for at gøre opbevaring af farlige medier 
endnu mere sikker og funktionel for vores kunder. Høje kvalitetsstandarder skal overholdes i både udvikling og produktion - et opsamlingskar 
har trods alt en særlig vigtig funktion. Farepotentialet af medierne er tit høj og et produktsvigt er ingen option. For os som udvikler og producent 
har sikkerhed og kvalitet derfor den højeste prioritet. Vores mangeårige ekspertise hjælper os med at afspejle dette i vores produkter. 

Nye opgaver? Vi har løsningen!
Hos DENIOS kommer idéerne til nye produkter direkte fra vores 
innovationsafdeling. Afdelingen holder øje med vores portfolio 
og supplerer og fornyer den hele tiden. Selvfølgelig giver vores 
kunders krav her vigtige impulser. Ved at være i tæt kontakt med 
vores kunder og observere markedet, opdager vi løbende nye krav og 
optimeringspotentialet og derved realiseres nye produkter. 

Som basis er nogle standard størrelser meget efterspurgte og etableret 
på markedet. Derfor tilbyder vi et basissortiment af opsamlingskar, som 
er optimalt til opbevaring af gængse enheder. Loven bestemmer hvor 
meget et opsamlingskar skal kunne rumme - dog er det udviklerens 
opgave, at designe opsamlingskarrets konstruktion således, at det 
ikke kun overholder lovens bestemmelser, men også er funktionel og 
moderne. 

Ud over det sættes der fokus 
på yderligere features, som 
letter det daglige arbejde for 
brugeren. 
Her kan der f.eks. nævnes 
frihøjden til at læsse med 
truck eller palleløfter, 
integreret aftapningsplads, 
væskestandsindikatorer, 
specielle fødder til at skåne 

gulvet samt elektrisk ledende stålkar (f.eks. til opbevaring af væsker 
i Ex-zoner). 

Fra første udkast til prototypen
Ud fra en ny idé udvikler vores konstruktører de første udkast. Det 
hele fi npudses indtil konstruktionen i enhver henseende er optimeret 
og opfylder vores høje krav. Vi sørger for at overholde alle lovmæssige 
krav, standarder og sikkerhedsrelaterede detaljer og holder øje med 
økonomien, så vi kan tilbyde produkter af høj kvalitet til en god pris. 
Bagefter kontrollerer vi vha. teoretiske beregningsmetoder, om de 
enkelte komponenter og hele produktet opfylder alle sikkerhedskriterier 
såsom bæreevne og stabilitet. Da selv programmer kan tage fejl, 
spiller vores erfaring her en stor rolle. Skulle teori og praksis ikke 
stemme overens, opdager vi det tidligt. 
Når det ikke er nødvendigt med fl ere justeringer, fremstilles prototypen. 
Her tager det nye opsamlingskar for første gang en fysisk form. Vi 
fremstiller også selv formene til vores opsamlingskar af polyethylen.

FRA IDEEN TIL PRODUKTET: 
SÅDAN FREMSTILLES ET OPSAMLINGSKAR

Mere end

50.000 
opsamlingskar 

fremstilles 
hos DENIOS hvert år

”

„

PolySafe Euroline F2-200 F

Opsamlingsvolumen [l] 220
Udvendig mål B x D x H [mm] 865 x 1245 x 1060
Bæreevne [kg] 620
Best.-nr. 228-159-9S

Pris Kr./styk 3.420,-

Tappestation PolySafe RS

Opsamlingsvolumen [l] 230
Udvendig mål B x D x H [mm] 1300 x 1000 x 680
Bæreevne [kg] 400
Best.-nr. 163-132-9S

Pris Kr./styk 2.440,- 

Opsamlingskar

Opsamlingsvolumen [l] 220
Udvendig mål B x D [mm] 1236 x 1210 x 290
Bæreevne [kg/m²] 1600
Best.-nr. 259-320-9S

Pris Kr./styk 2.990,-

af stål, op til 4 tromler 
à 200 liter

af polyethylen (PE) op til 
2 tromler à 200 liter

af polyethylen (PE) til 1 tromle 
à 200 liter

Vores 

PRODUKT-
TIPS

Opsamlingskar med letkørende 
hjul, stabil skubbebøjle og
PE-gitterrist

Kompakt og pladsbesparende 
konstruktion for nem 
håndtering.

Opsamlingskarret har et praktisk 
opsamlingsrum foran, så dryp
opsamles på en sikker måde.

Tilbehør: 
Transportsikring til 2 tromler 
Best.-nr. 229-527-9S, Kr. 660,-

https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-polysafe-euroline-type-f2-200-f-med-hjul-til-2-tromler-a-200-liter-med-pe-gitterrist/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/tappestation-polysafe-rs-polyethylen-pe-blaa-til-1-tromle-a-200-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-classic-line-af-lakeret-staal-med-frihojde-og-gitterrist-til-4-tromler-1236x1210x290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/transportsikringssaet-til-euroline-f2-200-f-bestaaende-af-sikkerhedsrem-og-holder-til-2-tromler/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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Kvalitetssikring for hvert enkelt produkt
DENIOS’ opsamlingskar fremstilles iht. høje kvalitetsstandards i vores 
egen produktion. For både stålopsamlingskar og PE-opsamlingskar 
har vi oprettet egen produktionskontrol, som er blevet testet af et 
anerkendt prøveinstitut. 

For ethvert af DENIOS’ produkter følger en tegning med ved leveringen, 
som viser alle testede parametre (f.eks. vægtykkelse og dimensioner). 
Parametrene registreres med en speciel måleenhed, digitaliseres og 
indføres i en elektronisk protokol. Der kontrolleres automatisk, om 
alle referenceværdier overholdes. Den vigtigste af opsamlingskarrets 
egenskaber, nemlig tætheden, kontrolleres ligeledes igen. Ved et 
PE-opsamlingskar gøres dette vha. måling af vægtykkelsen, stålkar 
kontrolleres vha. rød-hvid testen.
Vores stålkar opfylder selvfølgelig også kravene iht. EN 1090-2. 
Formene til fremstilling af vores opsamlingskar af kunststof er 
underlagt regelmæssige eksterne kontroller.  

Certifi ceret og godkendt
For at garantere, at vores kunder får et opsamlingskar iht. loven, 
sikrer vi os vha. certifi ceringer, at alle krav er opfyldt. 
Vores stålopsamlingskar fremstilles i overensstemmelse med den 
tyske retningslinje StaWa-R (retningslinje for opsamlingskar af 
stål). Retningslinjen gælder for opsamlingskar med maks 1.000 
liters opsamlingsvolumen. Nye opsamlingskar godkendes af den 
tyske TÜV eller en anden akkrediteret testorganisation og DENIOS 
bekræfter vha. en overensstemmelseserklæring, at de fremstillede 
produkter stemmer overens med godkendelsen. 
For opsamlingskar af polyethylen samt stålkar med mere end 1.000 
liters opsamlingsvolumen får vi tildelt en generel byggetilladelse fra 
DIBt (tysk institut for byggeteknik). 

Før vi søger godkendelse, udføres nogle praktiske forsøg i samarbejde 
med et uafhængigt testinstitut. Der testes bl.a. følgende egenskaber 
af opsamlingskarret:

 W stabilitet og tæthed (opfyldning med sandsække eller vand)
 W bæreevne (forsøg med stålvægte, ved stålkar med dobbelt 
belastning, ved PE-kar med 4-dobbelt belastning)

 W materialebestandighed (der kontrolleres også, om materialerne 
er godkendte)

 W UV-bestandighed
 W yderligere varighedsforsøg mht. karret stabilitet, når det er 
højere end 500 mm 

Så snart vi modtager den positive testrapport, søger vi om 
godkendelse. Efter godkendelsen kontrollerer testinstituttet 
igen, om alle fastlagte kvalitetsstandarder overholdes. Generelle 
byggetilladelser gælder som regel i 5 år og skal derefter fornyes. 

Op til  24 tons 
belastning kan et DENIOS opsamlingskar af 

polyethylen klare.* 

For at få en generel byggetilladelse fra DIBt (tyks 
institut for byggeteknik) kontrolleres karrets sikkerhed, 

heriblandt dets bæreevne med 4-dobbelt belastning 
over et tidsrum på 30 minutter. 

DENIOS’ opsamlingskar har bestået denne 
belastningstest. 

*eksemplet refererer til IBC station EURO-3R

”

„

Opsamlingskar til smådunke

Udvendig mål B x D x H [mm] 584 x 392 x 200 
Best.-nr. 250-689-9S

Pris Kr./styk 1.750,-

Opsamlingskar med hjul 

Opsamlingsvolumen [l] 205
Udvendig mål B x D x H [mm] 1700 x 815 x 995
Bæreevne [kg] 800
Best.-nr. 259-361-9S

Pris Kr./styk 6.280,-

Opsamlingskar

Opsamlingsvolumen [l] 205
Udvendig mål B x D x H [mm] 850 x 1342 x 325
Bæreevne [kg] 900
Best.-nr. 128-288-9S

Pris Kr./styk 12.200,-

205

af pulverlakeret stål, op til 2 
tromler à 200 liter

af stål, med 30 liters 
opsamlingsvolumen

af rustfrit stål, op til 2 
tromler à 200 liter

PolySafe station PSS 2.4

Opsamlingsvolumen [l] 225
Udvendig mål B x D x H [mm] 1560 x 1460 x 235
Bæreevne [kg] 1600
Best.-nr. 114-825-9S

Pris Kr./styk 4.930,-

af polyethylen (PE), op til 5 
tromler à 200 liter

 GENEREL GODKENDELSE FRA 
BYGGETILSYNET – DIBt
Deutsches Institut für BautechnikDIBt

TÜV-/MPA- 
afprøvede 
produkter

overensstemmels-
eserklæring EN 1090

Flere modeller og 
varianter
i vores aktuelle katalog 
og i onlineshoppen! 

 www.denios.dk/shop

Sikkert og holdbart: 
Med langsigtet 
korrosionsbeskyttelse,
også ved opbevaring
af aggressive kemikalier.

Med gitterrist af kunststof og 
stabile kunststof fødder, som 
beskytter mod korrosion og 
skåner gulvet.

Dobbeltvægget opsamlingskar 
med PE-gitterrist og særlig lav 
konstruktion til nem forsyning 
vha. tromlevogn.

Med galvaniseret gitterrist, 
hjul af elektrisk ledende kunststof 
og praktisk skubbebøjle.

Stålkarrets tæthed kontrolleres vha. den såkaldte rød-hvid test. Under testen trænger 
en farvet prøvevæske gennem hver uregelmæssighed af testobjektet. Ved at påføre et 
udviklerlag skabes en modkapillaritet, som gør hulrum, revner og andre fejl synlige.

https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-til-smaadunke-classic-line-lakeret-staal-med-pe-gitterrist-30-liter-584x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-med-hjul-pro-line-af-lak-staal-m-gitterrist-2-tromler-a-200-liter-elektrisk-ledende/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-pro-line-af-rustfrit-staal-frihojde-rustfrit-staal-gitterrist-2-tromler-850x1342x325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-polysafe-station-pss-2-4-af-polyethylen-pe-med-pe-gitterrist-til-5x200-l-tromle/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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til opbevaring af vandforurenende og 
aggressive medier såsom syrer og baser 

Opsamlingskar af kunststof
til opbevaring af aggressive, antændelige og 

vandforurenende væsker

Opsamlingskar af rustfrit stål

Det er yderst vigtigt, at opsamlingskarret består af det rette materiale for at være bestandig over for de medier der lagres. Til opbevaring af vandforurenende, antændelige medier, såsom olie og lak er opsamlingskar 
af stål velegnede, både i lakeret eller galvaniseret udførelse. Til opbevaring af aggressive kemikalier, såsom syrer og baser er opsamlingskar af rustfrist stål eller kunststof velegnede.

1. Hvilke medier skal lagres?

Uddrag af Miljøministeriets bekendtgørels
Lovgivning for håndtering af grundvandsforurenende medier 
(Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed). 
Afsnit 5 - Beskyttelse af jord og grundvand stk. 8 Beskyttelse 
af jord og grundvand:
-  Råvarer og farligt aff ald skal opbevares i egnede, lukkede 

beholdere.
-  Beholderne skal være placeret under tag. - Hvis en behol-

der bliver utæt, må der ikke være mulighed for, at indholdet 
kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfl adevand 
eller kloak. 

-  Opsamlingskarret skal kunne rumme indholdet af den største 
beholder der opbevares. 

Som producent af det største sortiment af opsamlingskar, kan 
vi forsikre dig om, at der fi ndes det passende opsamlingskar til 
ethvert behov. Hvordan du fi nder det rigtige opsamlingskar til 
netop dit behov, vil vi forklare dig nedenfor.

I 3 TRIN 
TIL DET RIGTIGE PRODUKT

til opbevaring af antændelige og 
vandforurenende væsker

Opsamlingskar PolySafe ECO 2x2 EP
til 4 tromler à 200 liter

Opsamlingsvolumen [l] 440
Udvendig mål B x D x H [mm] 1720 x 1300 x 350
Bæreevne [kg] 1200
Best.-nr. 236-313-9S

Pris Kr./styk 3.630,-

Opsamlingskar til smådunke DENIOS pro-line
af rustfrit stål, med 10 liters 
opsamlingsvolumen

Opsamlingsvolumen [l] 10
Udvendig mål B x D x H [mm] 500 x 400 x 95
Best.-nr. 250-844-9S

Pris Kr./styk 1.720,-

Opsamlingskar DENIOS classic-line
op til 2 IBC palletanke à 1.000 liter, 
med ét tappestativ, galvaniseret

Opsamlingsvolumen [l] 1000
Udvendig mål B x D x H [mm] 2680 x 1300 x 950
Bæreevne [kg] 3600
Best.-nr. 259-400-9S

Pris Kr./styk 11.200,-

PRODUKT-TIP
PRODUKT-TIP

Opsamlingskar af stål

Optimeret konstruktion til nem 
håndtering med
palleløfter eller gaff eltruck

Optimal til brug direkte på 
arbejdspladsen, f.eks. på et arbejdsbord. 
Fremstillet af rustfrit stål - langsigtet 
korrosionsbeskyttelse også ved 
opbevaring af 
aggressive kemikalier.

Kompakt og sømfrit konstruktion 
til direkte placering af 2 
europaller ved siden af 
hinanden.

PRODUKT-TIP

https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-polysafe-eco-af-polyethylen-til-4-tromler-a-200-liter-paa-2-europaller-2x2/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-til-smaadunke-pro-line-rustfrit-staal-uden-hulplade-10-liter-500x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-classic-line-af-galv-staal-med-gitterrist-og-tappestativ-til-2-ibc-palletanke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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Mediets sikkerhedsdatablad er et vigtigt redskab for at fi nde frem til det rigtige materiale til opsamlingskarret. Sikkerhedsdatabladet indeholder alle relevante oplysninger til mediets opbevaring og transport. Vores 
mediebestandighedsliste giver også nyttige tips om egnede materialer til et stort udvalg af lagermedier. 
Der skal være dokumentation på modstandsdygtigheden af opsamlingskarret over for lagermediet. Der kan bruges opsamlingskar af stål (1.0038) til mange kemiske medier. Ved ætsende medier (syrer/baser) er det 
nødvendigt at bruge opsamlingskar af kunststof (polyethylen). Rustfrit stål tilbyder beskyttelse mod mange aggressive væsker. Hvis der ikke fremgår noget af bestandighedslisten, kan materialet af opsamlingskarret 
svare til materialet af transportbeholderen.

1) Stål lakeret (materialenummer 1.0038) eller galvaniseret (materialenummer 1.0242), 
2) Rustfrit stål V2A (materialenummer 1.4301),
3) Polyethylen

4) Galvaniserede opsamlingskar må ikke bruges til opbevaring af følgende væsker: organiske og uorganiske syrer, natron- og 
kalilud samt andre alkalihydroxider, chlorcarbonhydrider, aminer, nitroforbindelser, syrechlorider og andre chlorider, phenol, vandige 
alkaliske opløsninger, nitriler. 
5) med forbeholdt

Acetaldehyd ≤ 40%  •  

Acetaldehyde teknisk ren •   

Acetone  • •  

Æter  • •  

Ammoniakvand (-opløsning)    •

Ammoniumhydroxid ≤ 38%  • •

Ammoniumnitrat mættet  • •

Batterisyre ≤ 78%   •

Benzin  • •  

Benzoesyre   • •

Benzol  • •  

Blåsyre  • •  

Borsyre ≤ 10%  • •

Brændstof  • •  

Bremsevæske  • • •

Brintoverilte, hydrogenperoxid ≤ 90%  • •5)

Butanol teknisk ren • •  

Calciumacetat vandbaseret  • •

Calciumchlorat, vandbaseret ≤ 65% • •  

Calciumhydroxid  • • •

Calciumhypochlorit mættet   •

Chlorbenzen  • •  

Chloreddikesyre ≤ 50%   •

Chlorerede kulbrinter  • •  

Chlorsyre ≤ 20%   •5)

Chromsyre ≤ 20%  • •5)

Citronsyre   •5) •

Dichlorethylen teknisk ren •   

Diesel  • • •

Eddikesyre   •  

Eddikesyreethylester  • •  

Ethanol  • •  

Ethylenchlorid  •   

Ethylenglykol  • •  

Fly Turbine Brændstof  • •  

Fyringsolie  • • •

Gearkasseolie  • • •

Glycerin  • • •

Glycolsyre ≤ 70%  •  

Hydrazin ≤ 10%  • •

Hydrazinhydrat vandbaseret  • •

Isobutanol  • •  

Isobutylacetat  • •  

Isobutylæter  • •  

Isobutylchlorid  •   

Isohexan  • •  

Isopentan  • •  

Isopropylalkohol (isopropanol)  • •  

Jern-(II)-sulfat mættet  • •

Jern-(III)-chlorid mættet   •

Jern-(III)-sulfat mættet  • •

Kaliumcarbonat   • •

Kaliumchlorat   •  

Kaliumchlorid vandbaseret  • •

Kaliumchlorid ---   •

Kaliumhydroxid 50% • • •

Kaliumnitrat 50%  • •

Kaliumnitrat ---   •

Kaliumphosphat ---   •

Kaliumsulfat ---   •

Kerosin  • •  

Kiselsyre   • •

Klæbestoff er  • •  

Kølevæske   • •

Magnesiumcarbonat mættet  • •

Magnesiumchlorid vandbaseret  • •

Magnesiumnitrat mættet  • •

Magnesiumsulfat   • •

Menthol fast  •  

Methanol  • •  

Methylacetat  • •  

Methylacrylat   •  

Methylenchlorid = dichlormethan*   •  

Motorolie, aromafri  • • •

Myresyre   • •5)

Natriumacetat   • •

Natriumbisulfat    •

Natriumbisulfi t vandbaseret  • •

Natriumcarbonat   • •

Natriumhydrogensulfat ---   •

Natriumhydrogensulfi t ---   •

Natriumhydroxid  • • •

Natriumklorid   • •

Natriumsulfat    •

Natriumsulfi d ---   •

Natronlud   •5)  

Nikkelchlorid ---   •

Nitrobenzol  • •  

Nitrofortynder  • •  

Olie  • • •

Oliesyre teknisk ren • •  

Penthanol  • •  

Petroleum teknisk ren • •  

Phenol 100% • •  

Phosphorsyre ≤ 80%  •5) •

Phosphorsyre ≤ 95%   •

Propanol  • •  

Råolie  • •  

Raps-Methylester (Bio-Diesel)  •   

Salicylsyre  mættet  • •

Salpetersyre ≤ 10%  • •

Saltsyre > 37%  •5) •5)

Smørsyre   •  

Svovlsyre ≤ 80%  • •

Svovlsyre 95%  •  

Svovlsyre mættet  • •

Terpentinolie  • •  

Testbenzin  • •  

Tuluol  •   

Urinstof   • •

Urinsyre   • •

Xylol  • •  

Lagermedie Koncentration
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En tommelfi ngerregel: Opsamlingskar skal kunne rumme 10% af den samlede mængde dog altid 100% af 
den største beholder. Fra en opbevaringsmængde af mere end 100 m³ er andre regler gældende.

Om der skal lagres smådunke, 60 eller 200 liters tromler, 1.000 liters beholdere eller alt på en gang: DENIOS 
leverer kvalitetsprodukter i enhver størrelse.

Hvor stort skal opsamlingskarret være?

Opsamlingskar skal - alt efter formålet - opfylde forskellige krav. 

Opsamlingskar til nem opbevaring er ofte allerede udstyret med fødder eller integrerede gaff ellommer, som 
letter den interne transport. Skal opsamlingskarret bruges forskellige steder, anbefaler vi et opsamlingskar 
med hjul. Vores tappestationer er velegnede til aftapning. Gulvelementer beskytter større arealer mod 
nedsivning i jorden eller kloakken. Gulvelementer er velegnede til at beskytte et helt rum, takket være det 
store tilbehørssortiment såsom kantbeslag og opkørselsramper.

Skal der opfyldes særlige funktioner?

Hvis du skal opbevare store mænger farlige medier, har du måske 
brug for en containerløsning. DENIOS har forskellige containere 
som er tilpasset opbevaring af tromler, IBC-palletanke og/
eller smådunke. Vi har mange varianter såsom walk-in lagre, 
systemcontainere og brandsikre containere. 

Ud over det fi ndes der også et stort tilbehørssortiment som byder på 
forskellige udstyrsmuligheder. Du er velkommen til at kontakte os!  

  76 24 40 80

VÆR OPMÆRKSOM VED OPBEVARING 
AF STORE MÆNGDER!

MEDIEBESTANDIGHEDSLISTE 

2. 3.

Har du brug for rådgivning omkring opbevaring af 
farlige medier på opsamlingskar? 
Vores konsulenter hjælper dig gerne videre.

  76 24 40 80

Vi ser frem til at besvare 
dine spørgsmål.

!
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4 Opsamlingskar PolySafe Euroline 
af polyethylen (PE), op til 2 tromler à 200 liter

5 Opsamlingskar DENIOS classic-line
af stål, op til 4 tromler à 200 liter

6 IBC station Duo 
af polyethylen (PE), op til 2 IBC palletanke à 
1.000 liter

8 Opsamlingskar PolySafe Euro K-200 med meder
af polyethylen (PE), til 1 tromle à 200 liter

9 Opsamlingskar DENIOS classic-line med hjul
af stål, til 1 tromle à 200 liter

Opsamlingskar til smådunke KB-P 20
af polyethylen (PE), 20 liters opsamlingsvolumen

7 Opsamlingskar DENIOS classic-line 
med plads til aftapning 
af stål, til 1 IBC palletank à 1.000 liter

10

Har du brug for fl ere informationer eller vil 
du bestille én af vores bestsellere?

 www.denios.dk/top10-opsamlingskar

AND THE
WINNER 
IS

Anbefalet af vores kunder
Opsamlingskar er det foretrukne valg til opbevaring af vandforurenende medier iht. loven. Afhængig af mediet, mængde og 
ønskede funktioner, kan du vælge det passende opsamlingskar fra vores omfattende sortiment. Nu og da kan det hjælpe, at 
se på andre virksomheder. Hvilket udstyr har vist sig velfungerende? Hvilke produkter har vores kunder ønsket sig mest? 
Vi har fundet vores kunders favoritter:

Opsamlingskar 
DENIOS classic-line
af stål, til 2 tromler à 200 liter

1

2

Opsamlingskar 
DENIOS classic-line
af stål, til 2 IBC palletanke à 1.000 liter

3

IBC station ECOIBC station ECOIBC station ECO
af polyethylen (PE),  til 1 IBC palletank à 1.000 liter

Det mest populære produkt blandt vores kunder er en velfungerende 
allrounder: IBC stationen Eco af polyethylen (PE) er tilpasset 
opbevaring af IBC palletanke, men er også egnet til tromler og 
smådunke.

Den kompakte konstruktion har overbevist vores kunder: 
Opsamlingskarret er pladsbesparende og muliggør nem 
håndtering vha. palleløfter eller gaff eltruck.

Tredje pladsen går til et ægte multitalent: Dette opsamlingskar er 
velegnet til opbevaring af aggressive medier - og kan i kombination 
med kandeholdere og tappestativer bruges som tappestation.

Hurtig, nem og sikker lagring af 2 tromler! 
Opsamlingskarret PolySafe Euroline er sømfrit fremstillet, 
korrosionsfri og let at rengøre. 

Ved placering af opsamlingskar i reoler skal der 
være en rolig hånd til stede i gaff eltrucken - eller 
et opsamlingskar med meder, som gør placeringen 
nemmere og mere sikker.  

Kunder som skal opbevare en større mængde tromler 
køber tit denne pladsbesparende model, som nemt kan 
løftes med palleløfter eller gaff eltruck.

Hvad gør man, når farlige medier skal transporteres i 
tromler? Her satser vores kunder på løsninger, som er 
fl eksible og mobile - såsom opsamlingskar med hjul fra 
DENIOS’ classic-line. 

Når man skal opbevare både IBC palletanke og tromler, 
er denne IBC station et godt valg. Den er stød- og 
slagfast, også ved store temperatursvingninger. 

Opsamlingskar til smådunke er tilpasset til brug på 
arbejdsfl ader eller laboratorieborde. Modellen KP-P 20 er 
ydermere tilpasset til europaller - fl ere kar kan placeres 
pladsbesparende på en europalle. 

Opbevaring og aftapning - to applikationer der tit følges 
ad. Ikke underligt, at denne model kom ind i vores Top 
10. Aftapningspladsen er fast integreret og sørger for høj 
sikkerhed ved aftapningen. 
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Vælg din optimale 
TILBEHØRS PAKKE

Der fi ndes mange produkter, som giver ekstra 
sikkerhed og komfort i forbindelse med 

opsamlingskar. Men hvilke af dem har du ren 
faktisk brug for? Hvilke af dem hjælper dig i 

dagligdagen? 
Vi viser dig her nogle produkter, som kan gør en 

forskel.

Beskytter mod forureninger, f.eks. i 
støvede omgivelser.
til opsamlingskar med 2 tromler
Best.-nr. 136-463-9S, Kr. 840,-

til opsamlingskar med 4 tromler
Best.-nr. 136-465-9S, Kr. 1.030,-

Muliggør liggende tromlelagring på 
opsamlingskar.
Best.-nr. 114-524-9S, Kr. 1.030,-

Muliggør nem og ergonomisk forsyning af 
opsamlingskar.
Best.-nr. 227-161-9S, Kr. 7.120,-

Sørger for mere sikkerhed ved 
opbevaring af enheder i forbindelse 
med tromlestativer.
til opsamlingskar med en bredde på 1350 mm 
Best.-nr. 114-567-9S, Kr. 2.150,-

til opsamlingskar med en bredde på 2680 mm
Best.-nr. 114-568-9S, Kr. 2.700,-

Det store FALCON sortiment omfatter forskellige 
lager- og doseringsbeholdere til antændelige og 
aggressive medier. 
www.denios.dk/falcon

Uundværlig, hvis du skal bruge mindre mængder 
væsker på arbejdspladsen. 

Beskytter opsamlingskar mod skader.
Best.-nr. 248-332-9S, Kr. 1.670,-

Til ergonomisk og sikker løft af 
gitterriste.
Best.-nr. 215-854-9S, Kr. 350,-

Til nem forsyning af opsamlingskar, f.eks. vha. 
tromlevogn.
1035 x 900 mm (B x D), højdejusterbar 150 - 270 mm 
Best.-nr. 126-133-9S, Kr. 2.300,-

Har du brug for rådgivning omkring opbevaring af 
farlige medier på opsamlingskar? 
Vores konsulenter hjælper dig gerne videre.

  76 24 40 80

Vi ser frem til at besvare 
dine spørgsmål.

Galvaniseret stænkskærm

Tromlestativ til 1 tromle à
60 eller 200 liter

Fleksibel beskyttelsesbøjle
R 10.3

Opkørselsrampe af
galvaniseret stål

Løftehjælp af rustfrit stål
til gitterriste (2 stk.)

Tromleløfter LD af stål,
lakeret, med retvinklet understel

FALCON sikkerhedsbeholdere

Tildækningshætte til opsamlingskar

https://www.denios.dk/shop/tildaekningshaette-til-opsamlingskar-med-2-tromler/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/tildaekningshaette-til-opsamlingskar-med-4-tromler/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/tromlestativ-til-1-tromle-a-50-60-eller-200-liter-galvaniseret/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/tromlelofter-ld-af-staal-lakeret-retvinklet-understel-til-200-liters-staaltromler/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/galvaniseret-staenkskaerm-til-opsamlingskar-med-en-bredde-paa-1350-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/galvaniseret-staenkskaerm-til-opsamlingskar-med-en-bredde-paa-2680-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/fleksibel-beskyttelsesbojle-r-10-3-til-indendors-brug-1000-x-390-mm-plastbelagt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/loeftehjaelp-fremstillet-af-rustfrit-staal-til-gitterriste/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opkorselsrampe-af-staal-kan-reguleres-i-hojden-150-270-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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DE 7 STØRSTE FEJL 
VED TØMNING AF OPSAMLINGSKAR

3 Vippe eller hælde af

Tømning af opsamlingskar skal foregår ligesom bortskaff else af enhver 
anden lækage. Et af de første skridt er derfor, at sørge for personligt 
sikkerhedsudstyr. Dette omfatter som det mindste: 

Afhængig af mediet kan der være påkrævet andet sikkerhedsudstyr 
såsom åndedrætsværn eller beskyttelsesdragt. Læs brugsanvisningen 
eller sikkerhedsdatabladet. 

2 Ikke at bære beskyttelsesudstyr

Beskyttelsesbrille Beskyttelseshandsker Sikkerhedssko

Du vil gerne komme i gang med dine arbejdsopgaver og op-
samlingskarret skal være klar igen med det samme. Derfor får 
du idéen med bare at hælde væsken af. Men det vil være helt 
forkert! 

Når man vipper eller hælder væsken af opsamlingskarret, er der stor 
fare for, at man forårsager sekundære lækager. Derfor må et fl ydt 
opsamlingskar heller ikke køres med gaff eltruck eller bæres. 
Selvom der er fl ere medarbejdere der tager fat, samtidig er risikoen for 
stor - det er nok med en lille uforsigtighed og i værste fald kommer en 
af medarbejderne i kontakt med væsken. 
Det samme gælder, hvis opsamlingskarret ved et uheld er blevet fyld 
med regnvand: Ikke bare hælde væsken ud! Den kan være forurenet 
med rester af det lagrede medie.

Bare hælde væsken af og færdig? Bare ikke okay! 

Ved en lækage skal du reagere med det samme. Du er lovligt forpligtet 
til at sikre den krævende opsamlingsvolumen til enhver tid. Hvis 
der allerede befi nder sig væske i karret, kan den tilbageværende 
opsamlingsvolumen være for lille. Ved farlige medier der f.eks. 
afgiver farlige dampe, er der brug for hurtig handling for at modvirke 
sundheds- og / eller brandfare.  

Tab dog ikke hovedet: Sikkerhed kommer i første række! Bedøm først 
den fare lækagen udgør og identifi cer den spildte væske og dens 
mængde. Afhængig af risikovurderingen og betjeningsvejledningen 
skal farezonen også spærres af og / eller evakueres. Informer om 
nødvendigt brandvæsnet og yderligere hjælpere.

1 Ikke at gøre noget

Der opdages en lækage ved synskontrol, men der er ikke lige 
tid til at tage sig af det. Mange andre opgaver venter. Det er 
ikke en god ide ikke at gøre noget med det samme! 

DENSORB bindefl eecemåtter Economy

Længde udvendig [mm] 500
Bredde udvendig [mm] 400
Stk. / pakke 100 stk.
Sugeevne (l/pakke): 58
Best.-nr. 207-920-9S

Pris Kr. / pakke 460,-

Universal, light, 40 x 50 cm, 100 stk.

Væskesuger SV 6.16
til tømning af tanke eller kar

Best.-nr. 123-224-9S, Kr. 6.560,-

Ideel til opsugning 
af udløbne væsker 
i opsamlingskar. 
Velegnet til olie, 
køle- smøre- og 
opløsningsmidler 
samt vandholdige 
opløsninger.

Minimerer brug af absorptionsmateriale 
samt bortskaff elsesomkostninger.

Indhold: 
 W 1 vakuumpumpe med 
overfyldningsmåler

 W 2 m vakuumslange, ø 38 mm
 W 1 Camlock-kobling
 W 3-delt sugerør
 W 1 gulv-mundstykke med gummiliste
 W 1 hånddyse

Vores 

PRODUKT-
TIPS

At væsker spildes er ikke ualmindeligt og det kan ske når som helst. Alle, som opbevarer deres enheder på opsamlingskar, 
gør det helt rigtigt: Opsamlingskar forhindrer, at farlige medier siver ned i jorden. Men hvad gør man, når uheldet er ud? 
Hvordan får man væsken op af opsamlingskarret igen? Det er ikke så ligetil: Ved tømning af opsamlingskar kan der ske 
mange fejl. Læs her, hvad du ikke skal gøre - og hvordan man gør. 

https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecemaatter-economy-universal-light-40-x-50-cm-100-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/vaeskesuger-sv-6-16-til-opsugning-af-spildte-vaesker/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2


11

At tømme opsamlingskarret vha. mindre beholdere

Lækage kursus
Beredskabsplanen for tilfælde af lækager bør ikke kun være kendt, 
men bør også øves. DENIOS tilbyder kurser hvor dine medarbejdere 
under faglig vejledning træner den korrekte håndtering af 
nødsituationer. Kursen kan afholdes i din virksomhed og indholdet 
kan tilpasses netop dit behov.

Er du interesseret? Så kontakt os her:
 www.denios.dk

Det kan nemt ske, at der løber væske ved siden af og forårsager 
en sekundær lækage. Sselv når der bæres beskyttelseshandsker, 
kan der opstår unødig kontakt med det farlige medie. Selvom 
beskyttelseshandsker giver størst mulig sikkerhed ved håndtering af 
farlige medier, bør man bestemt ikke tage unødvendige risici. 

Brug en pumpe eller væskesuger til opsugning af de spildte væsker 
(ved små mængder kan et bindemiddel være tilstrækkeligt). Fjern så 
meget væske som muligt fra opsamlingskarret og kontroller bagefter, 
om der stadig er rester tilbage. Resterne kan tages op vha. bindemidler. 
Derefter skal opsamlingskarret renses grundigt. 

4

5

Især efter en lækage skal du kontroller medierne, der opbevares på opsamlingskarret. Hvis der opbevares et medie efterfølgende, som ikke er 
forenelig med det første medie, kan der i værste fald opstå kemiske reaktioner. Kontroller derfor under alle omstændigheder, om medierne må 
opbevares sammen.
       

Afhængig af mediet, kan der bruges vand eller et egnet rengøringsmiddel 
til at rense opsamlingskarret. Undgå dog grov mekanisk rengøring og 
brug ikke materialer som kan beskadige opsamlingskarrets materiale 
(f.eks. slibemidler). Ellers kan opsamlingskarrets funktion ikke længere 
garanteres. Når alt kommer til alt, vil du jo heller ikke pudse din tefl on 
stegepande med en stålsvamp.

6Ét hjælpemiddel til alle medier Uegnede rengøringsmidler

7 At opbevare andre medier på karret efter lækage

Ikke kun sikkerhedsforanstaltningerne skal vælges 
iht. mediet. Alle brugte pumper, væskesugere og 
bindemidler skal være egnet til den spildte væske! 
Sørg for, at du har de egnede produkter på lager, 
så de er lige ved hånden i tilfælde af uheld.  

Brug en pumpe til alle medier? Under ingen omstændigheder! 

AKADEMI

Lær af fagfolk:

Husk også den fagligt korrekte bortskaff else!
Bortskaff else af den opsugede væske skal ske iht. bestemmelserne. 
Oplysninger om den fagligt korrekte bortskaff else kan fås via 
genbrugspladserne. En midlertidig opbevaring af f.eks. olie 
bindemidler kan ske i ASP beholdere.

Vores ASP beholdere kan du fi nde i vores onlineshop:
 www.denios.dk/asf-asp-beholder

Tromlebandage

Udvendig mål B x D x H [mm] 320 x 170 x 30
Best.-nr. 116-035-9S

Pris Kr./styk 2.220,-

Elektrisk tromlepumpe

Materiale pumpeværk polypropylen rustfrit stål
Dykkedybde [mm] 500 500
Densitet maks. [kg/l] 1,3 1,3
Viskositet maks. [mPas] 300 300
Transportkapacitet maks. 
[l/min]

75 68

Pumpehøjde maks. 
[mWS]*

7 6

Best.-nr. 172-086-9S 172-089-9S

Pris Kr./styk 5.170,- 7.740,-

Foldbare genanvendelige lækagekar

Opsamlingsvolumen [l] 210
Udvendig mål B x D x H [mm] 1240 x 840 x 225
Best.-nr. 206-987-9S

Pris Kr./styk 3.040,-

af polyurethan (PU)

til beskyttelse af medarbejdere, produktion 
og miljø mod kontamination

Flere modeller og varianter
i vores aktuelle katalog og 
i onlineshoppen! 

 www.denios.dk/shop

Opsamlingskar til smådunke SC-P 80

Opsamlingsvolumen [l] 80
Udvendig mål B x D x H [mm] 784 x 784 x 185
Best.-nr. 248-044-9S

Pris Kr./styk 1.550,-

med 4-delt, udtagelig gitterrist 
af kunststof

At tømme opsamlingskarret vha. mindre beholdere

Lækagevisning 
i rødt
signaliserer, at der 
er væske
i opsamlingskarret.

Til nem og hurtig tætning af 
næsten alle stål- og kunststof 
tromler, inkl. praktisk kuff ert til 
opbevaring.

Nem og kompakt foldet - 
kan også medbringes 
på brandbiler osv.

af polypropylen, egnet til 
salt-, akku-, myresyre (50%), 
fremkaldervæske og klorsyre
af rustfrit stål, egnet til 
oliebaserede smøremidler, 
koldrengøring og 
blødgøringsmiddel

At tømme opsamlingskarret vha. mindre beholdere er heller 
ingen option. 

Best.-nr. 

211-123-9S

480,-

https://www.denios.dk/shop/tromlebandage-af-polyurethan-i-baerekuffert/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/elektrisk-tromlepumpe-af-pp-til-syrer-og-baser-500-mm-dykkedybde/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/elektrisk-tromlepumpe-af-niro-til-syrer-og-baser-500-mm-dykkedybde/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/sammenfoldeligt-genanvendeligt-laekagekar-1240-x-840-mm-210-liters-volumen/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
https://www.denios.dk/shop/opsamlingskar-til-smaadunke-sc-p-80-af-pe-med-pe-gitterrist-opsamlingsvolumen-80-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm2
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Vi hjælper dig gerne med vedligeholdelsen af dit 
opsamlingskar. 

Din fordel: Med en servicekontrakt minder vi dig om 
alle forestående eftersyn og du går ikke glip af vigtige 
aftaler.

SIKKERHEDEN KOMMER 
I FØRSTE RÆKKE
Værd at vide om opstilling og vedligeholdelse af 
opsamlingskar 
Alle virksomheder der bruger opsamlingskar er forpligtet til at 
holde dem i god stand. Ligesom ved alle andre arbejdsmidler, skal 
opsamlingskarrets funktion (samt dets opsamlingsvolumen) være 
til rådighed til ethvert tidspunkt. Nødvendige foranstaltninger skal 
udføres med det samme og konstaterede fejl udbedres straks.

Så meget til de generelle forpligtelser - som bruger spørger du måske 
dig selv, hvordan du konkret skal gå til værks. DENIOS’ opsamlingskar 
har en almen byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik). 
Tilladelsen indeholder bestemmelser til opstilling og vedligeholdelse.

Allerede ved opstillingen af opsamlingskarret kan der gøres meget for, 
at produktet opfylder sin opgave i lang tid. De fl este skader opstår som 
følge af utilsigtet håndtering. I oversigten til højre har vi samlet de 
vigtigste tips, som du bør være opmærksom på, når et opsamlingskar 
skal stilles op og vedligeholdes.

Når kontrollen viser, at opsamlingskarret ikke 
længere er sikkert.
Hvis dit kunststof opsamlingskar ikke længere er sikkert, skal det 
kasseres. Opsamlingskar af stål må generelt repareres - dog skal 
de bagefter igen gennemgå en tæthedsprøve ved producenten eller 
en fagvirksomhed. Sammenlign omkostningerne ved reparation og 
omkostninger ved køb af et nyt opsamlingskar. Som regel er det mere 
økonomisk, at erstatte det gamle kar med et nyt. Desuden er perioden 
betydeligt kortere, end en midlertidig løsning hvor du skal sikre en 
forsvarlig opbevaring af væskerne. 

For at undgå følgeskader, skal der allerede ved opstilling af opsamlingskarret 
tages hensyn til følgende:

Opsamlingskar 
af stål

Opsamlingskar 
af kunststof

Placer opsamlingskarret på et sted som er beskyttet mod vind og regn, så der ikke løber regnvand i 
opsamlingskarret.

Placer opsamlingskarret på jævn, fast underlag.

Sørg for, at opsamlingskarret ikke er udsat for UV stråling 
eller procesvarme (> 30°C) over længere tid. –

Placer opsamlingskarret således, at undersiden kan kontrolleres regelmæssigt og der ikke kan opstå korrosion. 
Opsamlingskar uden frihøjde kan placeres direkte på gulvet, hvis de er tilstrækkelig beskyttet mod korrosion.
Vores tip: Opsamlingskar af stål fra DENIOS er som standard galvaniseret eller lakeret og selvfølgelig 
beskyttet mod korrosion.

–

Beskyt opsamlingskarret mod skader (f.eks. ved ikke at opstille det tæt på interne transportveje og/eller vha. 
påkørselsværn).

Beskyt opsamlingskarret mod korrosion (f.eks. ved tilstrækkelig afstand, hvis der er risiko for kontaktkorrosion 
eller ved ikke at udsætte karret for fugt i længere tid)
Vores tip: Opsamlingskar af stål fås med fødder af kunststof (til smådunke og 
200 liters tromler)

–

Vær opmærksom på ikke at overskride karrets / gitterristens bæreevne.
Vores tip: Ved behov kan der sættes et skilt på.

Opbevar udelukkende medier på opsamlingskarret som karret er modstandsdygtig over for. 
Vores tip: Du kan se vores bestandighedsliste på side 7. Vær også opmærksom på, hvilke medier der 
ikke må lagres sammen.

Opbevar dine enheder således, at opsamlingskarret til enhver tid er tilgængeligt og lækager kan opdages med det 
samme.
Vores tip: DIBt godkendte opsamlingskar til smådunke af PE med gitterrist og integreret 
lækageindikator.

Disse eftersyns intervaller skal overholdes.

Opsamlingskar 
af stål

Opsamlingskar 
af kunststof

Udfør jævnligt visuelle kontroller, om der er løbet væsker ud af de lagrede enheder (mindst en gang om ugen).
Vores tip: Kontrollens hyppighed skal altid rette sig efter din risikovurdering. Den visuelle kontrol 
af opsamlingskarret kan integreres i dagligdagen ved at fastlægge et tidspunkt, f.eks. mødetiden. 
Udnævn i givet fald en ansvarlig person. 

Kontroller opsamlingskarret (også undersiden) og gitterristens tilstand ved visuel inspektion hvert andet år. 
Resultatet skal dokumenteres og vises til det lokale vandværk efter anmodning. –

Kontroller opsamlingskarret tilstand ved visuel inspektion hvert år. Resultatet skal dokumenteres og vises til de 
lokale myndigheder efter anmodning. –

Ved kontrol / eftersyn skal der tages hensyn til

Opsamlingskar 
af stål

Opsamlingskar 
af kunststof

Udløbet væske skal fjernes straks.
Vores tip: På siderne 10 og 11 kan du læse om, hvad du skal tage hensyn til  

Kontroller opsamlingskarret for skader og fejl.
Vores tip: Kontroller også, om der er tegn på korrosion. Ved opsamlingskar af kunststof skal du 
være opmærksom på hvide steder, ved opsamlingskar af stål på dannelse af rust og ved lakerede 
opsamlingskar på skader i lakken eller buler.

Skader på karrets overfl ade skal udbedres med det samme, så der ikke opstå korrosion.  –
Når gitterristen skal skiftes ud, skal der bruges en gitterrist i samme størrelse og med samme bæreevne. Den skal 
ligeledes være modstandsdygtig over for mediet der opbevares.

 www.denios.dk/denios/service

Bruger du allerede DENIOS’ 
serviceløsninger?

© Copyright DENIOS AG 2019, Bad Oeynhausen. 
Informationerne i denne brochure er udfærdiget efter vores bedste viden og overbevisning. Ikke desto mindre kan DENIOS ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar overhovedet, hvad enten det vedr. en kontrakt eller 
lovovertrædelse, eller på nogen anden måde for aktualitet, fuldstændighed eller rigtighed, hverken overfor modtageren af dette blad eller tredjepart. Brug af informationer og indhold til egne eller andre formål, er på egen risiko. 
Der skal tages hensyn til lokal og aktuel lovgivning. Bestillinger over 500 kr. sendes fragtfrit. Vores handelsbetingelser er gældende www.denios.dk/betingelser. Du kan læse om datasikkerheden her: www.denios.dk/privacypolicy.
Alle priser er uden moms.
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