
SANERING 
FRÅN ASBEST TILL LEKPLATS

www.skadeservice.se



Vi utför sanering av olja, PCB, klotter, asbest och 
andra miljöfarliga ämnen.
Skadeservice AB har avtal med hamnar och industriföretag för sanering om olycka inträffar. Hus och 
anläggningar som drabbas av brand-, vatten-, eller avloppsskada saneras och återställs. Om så krävs rivs 
skadad del eller hela fastigheter och återställs till ursprungligt skick. Lösöret tas om hand, saneras samt 
magasineras vid behov och återförs när återställningen är klar. 

Vi högtryckstvättar med miljövänliga tvättvätskor med het eller kallvattentvätt. Vi har kunskap om att 
rengöra utan att förstöra. Till exempel fasader, klotter, cisterner och tunnlar.

SANERING

Resurser och utrustning för sanering:

 Oljeskimmer, för upptagning av olja ur vatten

 Bioreaktor, reningsanläggning för biologisk 
nedbrytning av föroreningar med hjälp av 
mikroorganismer

 Fullständig utrustning för hantering av miljöfarligt 
avfall, asbest, PCB och liknande

 Settlingsanläggningar för rening av vatten

 Fordon och utrustning för upptagning, transport 
och rengöring

 Sanering och återställning efter brand, vatten 
och avloppsskada

 ADR-bilar

 Kompletta enheter för kemikaliesanering 
inklusive personlig skyddsutrustning

 Avfuktningsutrustning

 Utrustning för återställande och 
restvärdesräddning efter brand- och rökskada

 Oljeavskiljare och länsar

 Specialutrustade fordon för neutralisering eller 
inkapsling av kemikalier

 Containrar

 Högtryckstvättar

 Välutbildad personal

 Beredskapsdepåer i hela landet

Sanering
Vi sanerar, rensar och tar bort allt farligt och trasigt så att du kan förverkliga din dröm. Vi värdesätter både 
din och vår säkerhet och har därför alltid de utbildningar och certifikat som krävs.

Lika viktigt som personsäkerhet är miljön. Därför har vi egen sorteringsplatta, settlingsanläggningar med 
mera.

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



VI RÖJER 
OLJA

SÅ NI    
KAN BADA

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

FÖLJ OSS:



 BYGG & ÅTERSTÄLLNING

 FASTIGHETSJOUR

 KATASTROFBEREDSKAP, 
 ÖVERSVÄMNING & INVALLNING

 KEM & VATTENDYK

 RIVNING

 SANERING

 STÄD

 TRANSPORT & CONTAINERS

 TRYCK, SPOL & SUG

 SPECIALSANERING

 MASKINPARK & UTHYRNING

 www.skadeservice.se


