PART OF T
EKOKEMHE
GROUP

Kontakt os og hør mere
Ring til os og hør mere om hvordan du får
en sikker og omkostningseffektiv løsning.
Alle dage. Hele døgnet.

Telefon

Vi indsamler, behandler og genanvender
alle typer af olie/vand blandinger

75 13 86 00
olievand@nordgroup.eu

Nordgroup a/s
Lindholmvej 3
DK-5800 Nyborg

Kundeservice
Tel +45 8031 7100
Fax +45 8031 7300

Olie/vand
blandinger

Mandag til torsdag kl. 7-16
Fredag
kl. 7-15
kundeservice@nordgroup.eu

NORD indsamler og
behandler alle typer af
olie/vand blandinger

Norge

Sverige
Vi tilbyder indsamling, behandling og genanvendelse
af alle typer af olie/vand blandinger fra virksomheder,
havne og offshoreanlæg. Og vi kan mere end bare
skaffe affaldet af vejen.

Offshore

Spilde- / procesvand

Fast og flydende affald
fra offshore

Større mængder forurenet vand fra industrien

Grenå
Århus
Affaldsolie

Smøre- og spildolie

Slop

Tankskyllevand

Olieholdigt bundvand

Forurenede olierester
fra f.eks. værksteder,
industri og lignende

Motor-, smøre-, gear-,
hydraulik- og
maskinolie

Olierester fra skibets
maskinrum

Lastrester og
tankskyllevand

Olieforurenet
bundvand fra skibe

Forskellige
olie/vand
blandinger
kræver forskellige
behandlinger.
Det er et arbejde
for specialister
Mange af vores
behandlingsprocesser
er unikke og betegnet
som Best in Class.

Esbjerg

Fredericia

København
Nyborg

Olie/vand blandinger

Behandlingsform

Spildolie

Genanvendelse til ny smøreolie

Oliefase

Settling, centrifugering for afpudsning

Let emulsionsfase (olie-vand)

Settling, centrifugering for afpudsning

Svær emulsionsfase (olie-vand)

Settling, dekantering, centrifugering, inddampning
og emulsion breaker

Let emulsionsfase (olie-vand)

Inddampning, ultrafi ltrering, dekantering,
centrifugering samt biofi ltrering

Vandfase (vand m. oliefi lm)

Ultrafi ltrering, dekantering, centrifugering samt biofi ltrering

Vandfase (let vand)

Biofi ltrering

Slamfase (svært pumbart)

Forbrænding

Baltikum

Omkostningseffektiv
one-stop-shopping
Vi minimerer din transporttid
Vores modtageanlæg ligger centralt placeret i forhold til sejlruter
og transportveje. Du kommer til os, eller vi kommer til dig

Du får dokumentation for korrekt
håndtering og bortskaffelse
Achilles JQS

Vi kan tilbyde dig en komplet end-to-end-løsning,
hvis du ønsker det.

DS/EN ISO 9001
af

Det Norske Veritas,
V
Danmark A/S

Certificeringsafdelingen

Vores anlæg og processer er fuldt certificerede.
Vi har 40 års erfaring med håndtering og behandling af farligt affald samt olie/vand blandinger.

Vi er der, når du har brug for os
Vi kommer, når du har brug for det, og vores
anlæg er bemandet døgnet rundt

SYSTEM Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem
certificeret i henhold
til

Qualified

Vi sikrer, at du kan komme
af med dine olie/vand blandinger
Nordens største tankkapacitet til affald

