
Vi tar ansvar för våra
processer så att de stör så
lite som möjligt.

Röranalys i Sundsvall AB jobbar för 
en bättre miljö för alla, samt en bättre 
arbetsmiljö för företagets anställda 
och de boende under varje projekt.
Vi ser till att våra kunder inte störs 
och drabbas av ohälsa.

Vår ambition är att göra nya rör i 
gamla rör utan att behöva riva upp 
golv och väggar. På det sättet bidrar 
vi till en bättre miljö samtidigt som vi 
sparar pengar åt våra kunder utan att 
göra avkall på kvalitet och prestanda.

DET UPPNÅR VI GENOM ATT:

– Använda marknadens bästa 
 pro dukter.

– Välja material som inte påverkar 
miljön negativt.

– Epoxiplasten vi använder till 
 strumporna är fri från Bisfenol A 
och Bisfenol F.

– Epoxiplasten innehåller inget 
 lösningsmedel.

– Inget hormonstörande ämne 
 förekommer i plasten.

– Epoxiplasten är inte giftig för 
vatten levande organismer  

 (i härdad form) (Riskfras R51).
– Den färdighärdade strumpan har en 

lång livslängd, enligt tester 50 år.
– Vi använder ett flexibelt foderrör. 

Armeringen består av 100 procent 
polyester och tätskiktet av poly uretan.

– Arbetet utgör inga hälsorisker för 
boende och annan personal som 
vistas i arbetsområdet.

– Vi använder inga kemikalier för 
rengöring av verktyg och annan 
utrustning.

– Inga lukter eller farliga ämnen sprids 
i luften.

– Plasten vägs för att blandningen och 
mängden ska bli exakt.

– Ljudsvaga kompressorer används till 
strumpor som står på härdning.

– Inget miljöfarligt avfall produceras 
av denna teknik.

– Röranalys tar hand om alla 
 sopor som sorteras på närmaste 
 miljö station. 

– Sopor som genereras sorteras som 
brännbart. Det gäller till exempel 
täckpapp, tape, handskar och trasor.

– Vi följer gällande säkerhetsföre-
skrifter som säger att personal som 
hanterar ohärdad plast ska använda 
plasthandskar.

– Material verktyg och maskiner ska 
förvaras på så sätt att ingen kan 
skadas av dessa samt att förvarings-
utrymmen avsedda för verktyg och 
maskiner ska vara låsta när vi inte är 
när varande.

– Vi ser till att det finns en resultat-
pärm med kontrollplan och miljö-
plan på varje projekt.

Arbetet med strumpor utförs i våra 
egna  lastbilar som är verkstads inredda 
för detta ändamål eller i källarlokal på 
arbetsplatsen.

Välkommen att kontakta Christer Sundholm på Röranalys för mer information.
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