SPILL KIT (milieu calamiteiten)

Samengesteld door ervaringsdeskundige (17 jaar milieu calamiteiten ervaring). Inhoud naar wens is
uiteraard ook mogelijk.
Door de jaren kwamen wij tot de conclusie dat andere Spill kits wat minpunten hadden. Zo
ondervonden wij dat:














Kleine kits onvoldoende inhoud bevatten voor een gemiddelde spill
Gemiddelde kits al snel te zwaar worden en op één locatie blijven opgesteld
Grote kits onmogelijk verplaatst konden worden
Rolcontainerkits gebruikt worden als vuilnisbak
Bij alle kits niet duidelijk was of de inhoud nog compleet was
Weinig kits duidelijk herkenbaar waren als zijnde Spill kit
Het personeel geen idee had waarvoor de Spill kit diende
Spill kits leeg waren
Er dieren in gehuisvest waren (ratten/muizen)
Er slecht, bij het proces, passende middelen in aanwezig waren
Er geen enkele vorm van service door de Spill kit verkopende partij is
De houder van een Spill kit zelf moet zorgen voor aanvullingen en opslag van middelen
De Spill kit erg duur zijn

Hierom hebben wij de volgende Spill kit samengesteld.

Het betreft een zeer herkenbare Oranje Box






Zeer sterke kunststof behuizing
Waterdicht afsluitbaar en te verzegelen
Afmetingen 500 x 800 x 480 mm
Inclusief inhoud nog geen 20 kilogram
Voorzien van solide zwenkwielen en daardoor flexibel naar een lekkage te verplaatsen

We hebben bewust gekozen voor een standaard inhoud. Een inhoud die aan veel verwachtingen zal
voldoen maar ook aangepast of geheel op maat ingericht kan worden.
Standaard inhoud:








20 absorptiedoeken voor olieachtige vloeistoffen
6 mini absorptieworsten voor olieachtige vloeistoffen
2 zak 50 liter biologisch absorptiemiddel voor vele
vloeibare verontreinigingen
1 opvouwbare lekbak 49 x 49 x 10 cm met pH 0-14
resistent zeil
1 rol grote afvalzakken
1 veger en blik

Opname vermogen ongeveer 125 liter olie, brandstoffen,
verf, koelvloeistof, polymeren, etc.

Eén van de bijzondere aspecten aan deze Spill kit is het natuurlijke absorptiemiddel. Dit middel is veel
lichter in gewicht dan conventioneel absorptiegrit (klei granulaat of diatomeenaarde), is niet brandbaar
en neemt geen water op.
Behalve dat dit ergonomisch beter werkt absorbeert het middel per kilogram zo’n 5x meer als andere
typen absorptiemiddel.
Ter illustratie: in deze Spillkit zit 15 kilogram natuurlijk absorptiemiddel, hiermee kun je zo’n 75 liter olie
absorberen.
Om dezelfde hoeveelheid olie te absorberen is er 170 kilogram ouderwets absorptiegrit nodig.
Dit gewicht telt ook door in de inzameling en verwerking van het afval.

De kostprijs van de voorgestelde Oranje Spill kit betreft € 575,-

En nu wordt het pas echt interessant… lees verder op de volgende pagina.

Envisor levert behalve de Spill kits ook de complete dienstverlening er omheen.
Op de kit is een aluminium kenplaat aangebracht met naam en telefoonnummer en dat is niet voor
niets.
Wanneer u de Spill kit gebruikt dan is deze niet meer compleet, u heeft het zegel verbroken en de
inhoud gebruikt waarvoor deze nodig was. Natuurlijk kunt u zelf voorraad houden en de Spill kit weer
aanvullen en verzegelen dat is een optie.
Maar u heeft ook de mogelijkheid om het telefoonnummer van Envisor te bellen of te e-mailen en wij
komen de Spill kit op afroep weer her vullen.
Heeft u de inhoud gebruikt maar u heeft geen tijd of zin om het gebruikte op te ruimen dan kunnen wij
dat ook perfect voor u verzorgen. Wij zorgen ervoor dat het gebruikte opgeruimd wordt en voor afvoer
naar een inzamelaar/verwerker gereed gemaakt wordt. Wilt u zelf de afvoer regelen, geen probleem
maar wij kunnen het ook. Ook dan vullen we meteen de Spill kit weer aan met de juiste middelen.
Is de Spill kit kapot gegaan, repareren we hem direct of we wisselen de complete Spill kit om voor een
vervangende identieke Spill kit.
Dat is pas service!
Uiteraard zijn er wel extra kosten verbonden aan het bovenstaande. Op basis van uw locatie kunnen
wij vaste prijzen afgeven voor her vullingen en opruimacties.
Met vriendelijke groet,
Lionel de Jong
Envisor
info@envisor.eu
06-28786812

