Rent vatten med Tecomatic Miljögardin
Vid muddring och schaktning av förorenade hamnar, sjöar och slänter ställs det idag
krav på att gifter inte får spridas till omkringliggande vatten. Tecomatic Miljögardin
löser dessa problem genom att effektivt hängna in arbetsområden där det ﬁnns risk
för giftspridning. Med Tecomatic Miljögardin monterad ﬁltreras massorna som kommer i rörelse. Endast vatten passerar genom duken och de miljöfarliga ämnena stannar kvar inom det begränsade arbetsområdet.

Alltid exakt passform

Fakta – textilier

Miljögardinen formsys alltid för att på bästa
sätt kunna passa de förhållanden som olika
projekt innebär. Därigenom anpassas alltid
miljögardinens kvalitet, styrka och permeabilitet efter de krav och speciﬁkationer som
krävs för det aktuella projektet.

Nålﬁltad geoduk kan beställas i olika klasser med olika porstorlek. Klasserna har olika
täthet och styrka och kan anpassas efter förutsättningarna på arbetsplatsen.
Geoduk med basväv ger en extra stark duk
som är lämplig vid vattenarbeten där vattenrörelser och yttre påfrestningar utsätter duken för stora laster.
PVC-duk är en tät konstruktion som kan
kombineras med övriga dukar. PVC-duken
stoppar ämnen som ﬂyter på ytan t.ex. olja.

Snabb slutmontering
Vår snabba montering av miljögardinen på
plats garanterar minimala produktionsstopp.
Tecomatic Miljögardiner sys alltid färdiga inomhus i våra funktionella lokaler. På så sätt
går slutmonteringen snabbt samtidigt som
den höga kvalitén säkras.

Tryggt & säkert
Tecomatic Miljögardiner håller högsta kvalitet. Något vi vet uppskattas av våra kunder.
De känner sig trygga med att våra miljögardiner håller det dem lovar och risken för produktionsstopp eller skadestånd minimeras.

Fakta – ﬂytkropp och vikt

flytkropp

kätting

Tecomatic Miljögardin Basic
Miljögardin Basic används vid vattenarbeten med risk för grumling där vattenrörelsen inte är kraftig.

flytkropp

kätting

1m

släp

Tecomatic Miljögardin Släp
Miljögardin Släp används vid vattenarbeten med risk för grumling där vattenrörelsen kan påverka miljögardinens funktion.

Flytkroppen utformas i cylinderformad cellplast eller svetsade PEH-rör. Cellplasten fungerar bra där belastningen på konstruktionen
är låg. PEH-rör används där konstruktionen
utsätts för stora påfrestningar som strömmande vatten och is. Som vikt används oftast kätting som monteras i en fåll i Miljögardinens underkant.

flytkropp

oljespärr i pvc
geoduk
kätting

Tecomatic Miljögardin Oljespärr
Miljögardin Oljespärr används vid vattenarbeten med risk för grumling och oljeläckage.

flytkropp

0,5 m
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Tecomatic är specialister på produkter för marina miljöer där det ﬁnns problem med erosion,
korrosion eller spridning av miljöfarligt sediment. Genom hög kompetens och mångårig
praktisk erfarenhet är vi en värdefull hjälp
i allt från rådgivning till hela entreprenader.

kätting

Tecomatic Algskydd
Tecomatic Algskydd skyddar strandtomten eller badplatsen från sjögräs och alger
med mera som ﬂyter på ytan.

