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Tryck, spol & sug
Vi utför spolning och slamsugning av avlopp vid akuta stopp, underhållsspolningar av avloppsstammar och 
markledningar, högtrycksspolningar och rörinspektioner inklusive dokumentation för att kartlägga orsak till 
skada eller stopp i ledningar. Vi har dygnet runt jour, det vill säga vi är beredda dygnet runt med personal, 
fordon och utrustning. Vi kan transportera olja, kemikalier o.d. i ADR fordon. Vi transporterar även vatten till 
dricksvattenbrunnar, och pooler.

TRYCK, SPOL
& SUG

Spol- & sugtjänster
Vi hjälper våra kunder med både förebyggande och akuta 
åtgärder inom vatten och avlopp. Med modern utrustning 
kan vi hantera många olika typer av situationer. Med hjälp av 
kameror kan vi inspektera alla sorters avloppsledningar. På så 
sett får vi veta exakt vad som är fel och vad som behöver åtgärdas 
utan att onödigt arbete behöver utföras. Skadeservice arbetar 
även förebyggande för att undvika störningar i avloppssystem. 
Det kan till exempel vara underhållsspolningar, sugning av 
dagvattenbrunnar, stamspolningar och rörinspektion i både 
flerfamiljshus, gata och mark samt villor. Självklart finns vi 
alltid till hands med vår dygnetrunt jour för att lösa alla akuta 
situationer som kan uppstå.

Högtrycksspolning
Högtrycksspolinging är ett miljövänligt och effektivt sätt att rena 
avloppsledningar samt lösa upp avloppsstopp. Metoden används vid 
såväl akuta som förebyggande jobb. System renas utan kemikalier 
men med högt tryck, vi kan spola med både hett och kallt vatten.

Torrsug
Med våra torrsugar kan vi suga både torrt och vått material. 
Dom är oslagbara då avloppsledningar, kablar eller husgrunder 
behöver friläggas. Sedan fraktas massorna enkelt bort då det går 
direkt in i våra bilar. Vi kan även återfylla med dessa bilar, då 
blåser vi ut i stället för att suga upp. Det kan till exempel vara 
singel, makadam eller isolering till vindar. En torrsug kommer 
enkelt åt på annars krångliga områden via rördragningar från 
fordonet, det kan t.ex. handla om att suga rent en vind eller 
rivningsmassor på ett bygge. 

Slamtömning & slamsugning
Vi har utrustning och kunskap för att tömma olika typer av 
slamavskiljare, brunnar och reningsverk. Vi hanterar även 
oljeavskiljare, tvätthallar och fettavskiljare med hjälp av ADR-
fordon och specialutbildade operatörer.

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



Med våra sugbilar suger vi:

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

FÖLJ OSS:

 sand

 makadam

 jord

 borrkax

 aska

 spannmål

 vatten

 slam

 flis

 isolering

 betongkross

 glaskross

Vi utför:

 hantering av stopp i avlopp 

 rensning av brunnar 

 högtrycksspolningar av avloppsledningar 

 sugning av farligt avfall

 slamsugning

 tömningar av tankar

 tömning av sludgeoljerester i båt 
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