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Färdigställd akutbil och specialutbildad personal.
För att minimera inställelsetiden vid kemiska miljöskador eller olyckor inom industrier har vi utrustning 
färdigställd i akutbil för en omedelbar insats. Personalen är specialutbildad för denna typ av uppdrag.

Vi utför även vattendyk. Det kan till exempel vara besiktning av kajer, brygg- och bojkättingar samt utbyte 
vid behov.

Inom industrier erbjuder vi beredskapsavtal gällande kemsanering. Vi utför tömning och tvättning av 
cisterner och tankar inför besiktningar av dessa. Vi kan också omhänderta spill och rester efter läckage och 
överfyllnad. 

KEM & VATTENDYK

Utrustningen består av:

 Kemdräkter

 Andningsaggregat

 Tätningsutrustning

 Pumpar

 Röksug

 Kemikalier för neutralisering och inkapsling

 Skuminjektorer

 Släckare

 Indikeringsutrustning

Ett riskfyllt arbete

Kem- och vattendyk är ett riskfyllt arbete och ställer höga krav på fysiken. Därför följer vi upp vår personals 
hälsa regelbundet. Vi ser alltid till att vår personals utbildningar och certifikat är uppdaterade. Noggranna 
medicinska kontroller av personal som utför denna typ av arbete genomförs varje år. Allt för att säkerställa 
dykarnas trygghet och säkra arbetsplatser.

VÅR VARDAG FÖR DIN VARDAG
Det är vår paroll.
Det innebär kort och gott att vi återställer vardagen, så att ni kan leva!



Varmt välkommen till oss!
www.skadeservice.se│Växel 010-155 61 00

FÖLJ OSS:

Exempel på kemdyksuppdrag:

Skadeservice utförde en komplicerad rivning och sanering av en brandskadad industribyggnad
Iförda kemdräkter med full utrustning brandsanerade vi en brandskadad industrilokal där det 
användes kemikalier för metallbetsning, bland annat flourvätesyra. Vi utförde även tömning av deras 
betsningsbassänger och sanering av lokalerna. 

I en 120 m tunnel i Slussen fick vi i uppdrag att tömma, riva och sanera inför gjutning
Tunneln var fylld med slam, först gjordes en provtagning för att kontrollera vad slammet innehöll, sedan 
utfördes arbetet med en anpassad skyddsnivå. Där utfördes all tömning och rivning inne i tunneln av 
kemdykare. Avslutningsvis sanerades tunneln inför gjutningen. 

Löpande avtal
Vi har avtalskunder där vi löpande utför kemsaneringar som tömning, sanering och tvättning av tankar och 
cisterner inför besiktningar av dessa. Vi utför även saneringar efter läckage och överfyllnad av bland annat 
lut och saltsyra. 

Sanering av kemcontainers är andra vanligt förekommande arbeten samt att tvätta rent tankar och 
invallningar.
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