
 

Ny og forbedret  
       4m3 
Slamavskiller

Høy rensegrad og  
effektiv transport!
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Hva er en slamavskiller?

Slamavskillere benyttes som første 
rensetrinn i en infiltrasjonsløsning, 
uansett om det dreier seg om et 
infiltrasjonsanlegg, gråvannsanlegg, 
våtmarksanlegg eller minirenseanlegg, 
samt som eneste rensetrinn der 
hvor resipienten har den nødvendige 
selvrensingsevne.

En slamavskiller har til hensikt å holde 
igjen synkeslam og flyteslam, slik at det 
ikke slippes ut ulovlig mengde partikler.

Løsningen gir flere gode fordeler:

• Unik renseeffekt
• Lett ombyggbar modell
• Kan leveres med integrert støtenhet  
 (pumpe) eller bygges om til   
 renseanlegg
• Unik renseeffekt
• Enkel drift og vedlikehold
• Norskprodusert
• Enkel installasjon
• Lang levetid

Vi lanserer nå en ny og forbedret utgave av Baga 
4m³ slamavskiller stående i størrelsen ø2200x2150. 
Tanken leverer høy renseeffekt, og har i tillegg 
mulighet for installasjon av integrert støtenhet 
(pumpe). Ny og slankere dimensjon bidrar i tillegg 
til en mer kostnadseffektiv transport.

• Korrosjonsfritt produksjonsmateriell  
 GRP
• Tilgjengelig i hele Norge gjennom vårt  
 landsomfattende distribusjonsnett.
• Testet i henhold til NS-EN 12566-1
• SINTEF-godkjent i Norge
• Kingspan er en produsent med mer  
 enn 60 års erfaring
• Kingspan tilbyr serviceavtale for alle  
 renseløsninger

Ny og forbedret  
VPI 4m3 Slamavskiller

NRF: 324 62 63
NRF: 324 63 64 m/støtbelaster
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Materialegenskaper i GRP 
(glassfiberarmert plast)

Rent vann og avløp er viktig for vår 
eksistens. Vi ser derfor viktigheten av å 
bidra med miljøvennlige tankløsninger 
som gir høy grad av renseeffekt. Vi 
produserer våre tanker i GRP, som 
er et sterkt og fleksibelt materiale, 
som skårer høyt på mange områder. 
Det ekstreme forholdet mellom 
vekt og styrke gir lavere bygge- og 
utviklingskostnader. 

Våre slamavskillere er produsert i 100% 
korrosjonsfritt materiell, noe som gir 
flere fordeler:
• Vesentlig lettere enn betong og stål
• Høy styrke og stivhet i forhold til  
 egenvekt
• Kompatibelt materiale
• Lang levetid
• Krever svært lite vedlikehold
• Rimelig i bruk. 
• Fleksibelt materiell i forhold til 
 størrelse og utforming

Bærekraftig 

Klimaendringer er den største 
utfordringen verden står overfor i dag. 
Planet Passionate er Kingspan Group 
sin 10-årige bærekraftsstrategi, som 
retter seg inn mot tre store globale 
utfordringer: klimaendring, resikulering 
og naturvern. Strategien har som mål  
å gjøre betydelige fremskritt i 
bærekraft i forhold til Kingspan og 
produktene vi selger.

Les mer i vår interaktive Planet Report 
2021 som du finner via denne lenken: 
Planet Passionate Report 2021 

https://tinyurl.com/3ztzdvss
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Vi har kompetanse på 
slamavskiller og hjelper 
deg gjerne med å finne 
rett renseløsning!

Vi kan delta på befaring og beregne 
oss frem til riktig løsning for deg. Vår 
beregning kan brukes som underlag ved 
innmelding til kommunen.

Kontakt oss:

T: 33 43 03 50
E: KWE.salg@kingspan.com
Kingspan.no/vmt

4370_02/2022

Vi tar alle forholdsregler for å sikre at informasjonen i dette 
dokumentet er nøyaktig fra utgivelsesdatoen, men produktene 
er under kontinuerlig utvikling og detaljene som er gitt i dette 
dokumentet kan endres uten varsel


