
Större trygghet i klinikens vardag – 
med våra specialbehållare för farligt avfall

Som experter på hantering av farligt avfall från tandvården 
strävar vi efter en enklare vardag för våra kunder. Med denna 
målsättning har vi tagit fram en ny produktlinje av 
specialbehållare för farligt avfall från tandvården. 

Alla behållare är UN-godkända och uppfyller därmed 
miljöbalkens krav på lagring och transport av avfallet. 
De är avsedda för allt farligat avfall från tandvården såsom 
amalgamhaltigt avfall, ohärdad komposit eller småkemikalier. 
Om ni önskar beställa behållare, använd beställningsformuläret 
på baksidan eller kontakta vår kundservice: 08-410 885 25.

UN-godkända specialbehållare för 
säker lagring och transport av farligt 
avfall från tandvården

Uppfyller krav från miljöbalken och 
MSBFS

Finns i olika storlekar

✔

✔

✔
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En del av gruppen

Beställningsformulär
Specialbehållare för farligt avfall

Artikelnr. Artikel Beskrivning Storlek Pris Antal

39692 UN-godkänd specialbehållare för amalgamslam 
från silar, partikelfällor mm.

1,3 liter 139 kr/
styck

39695 UN-godkänd specialbehållare för amalgamslam 
från silar, partikelfällor mm.

6 liter 299 kr/
styck

39696 UN-godkänd specialbehållare för amalgamslam 
från avskiljare, utjämningskärl mm.

10 liter 519 kr/
styck

39690 UN-godkänd specialbehållare för extraherade 
tänder med amalgamfyllningar 

0,5 liter 99 kr/
styck

39693 UN-godkänd specialbehållare för torrt amalga-
mavfall (förorenat papper, tussar, handskar, dukar 
mm.)

1,3 liter 139 kr/
styck

39691 UN-godkänd specialbehållare för metalliskt 
kvicksilver, utrustad med medentovap som
motverkar giftiga kvicksilverångor

0,5 liter 99 kr/
styck

39698 UN-godkänt kartong med säkerhetspåse för 
kontaminerade sugslangar 

38 liter 129 kr/
styck

39694 UN-godkänd specialbehållare för småkemikalier 1,3 liter 139 kr/
styck

39697 UN-godkänd kartong med säkerhetspåse för 
småkemikalier 

38 liter 129 kr/
styck

39699 UN-godkänd specialbehållare för komposit 1,3 liter 139 kr/
styck

39554 InSafe för smittförande avfall 52 kr/
styck

39663 Specialbehållare för smittförande avfall  3 liter 69 kr/
styck

39664 Specialbehållare för smittförande avfall 5 liter 80 kr/
styck

39659 Specialbehållare för smittförande avfall 25 liter 217 kr/
styck

Kundnummer: 




