
DENSORB UNIVERSAL

Nukkaamattomat ja 
kulutusta kestävät 
DENSORB® Universal 
-imeytysmateriaalit 
sitovat öljyjä, 
jäähdytysnesteitä, 
voiteluaineita, liuottimia, 
syövyttämättömiä 
happoja, emäksiä ja 
vettä.

DENSORB OIL

DENSORB SPECIAL

Nukkaamattomat ja 
kulutusta kestävät 
DENSORB® SPECIAL 
-imeytysmateriaalit 
sitovat happoja, emäksiä, 
syövyttäviä kemikaaleja ja 
tuntemattomia nesteitä. 
Keltainen väri toimii 
varoitusmerkkinä.

Nukkaamattomat ja kulu-
tusta kestävät DENSORB® 
öljynimeytysmateriaalit, 
jotka kelluvat vedessä ja 
soveltuvat erinomaisesti 
ulkokäyttöön, sitovat öljyä, 
bensiiniä ja hiilivetyjä, 
mutta hylkivät vettä.
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Lähtökohtaisesti:
Jokainen yritys on velvoitettu toimimaan siten, ettei se omalla toiminnallaan 
aiheuta vesistöjen tai pohjaveden pilaantumista tai saastumista.

Siten: Yritysten, jotka varastoivat tai käyttävät toiminnassaan vaarallisia aineita, 
kuten öljyä tai kemikaaleja, tulisi jo ennalta laatia riittävä toimenpidesuunnitelma 
onnettomuustilanteiden varalle.

Arvioi vaaratekijät

Käytä  
suojavarusteita

Pysäytä vuoto

Rajoita leviäminen

Arvioi riskit  
uudelleen

Puhdista vuotoalue

Kerää käytetyt 
imeytysmateriaalit

Huolehdi jätteistä

Dokumentoi  
toimenpiteet

Pidä vuodontorjunta- 
pakkaus saatavilla

Selviätkö onnettomuudentorjunnasta itse vai tarvitsetko apua? Tunnista nesteen alkuperä ja 
ominaisuudet. Varmista vuotopaikkaa ympäröivä alue ja ilmoita tapahtuneesta vastuuhen-
kilöille.

Katso säiliön vaaramerkit ja lue nesteen käyttöturvallisuustiedote, kohta 6: Toimenpiteet 
vuototapauksessa. Käytä vaadittavia suojavarusteita. Jos vuotoneste ei ole tunnistettavissa, 
siihen on syytä suhtautua korkeimman vaaraluokan nesteenä.

Tunnista vuotolähde. Jos vuoto on peräisin tynnyristä, katso, onko tynnyri käännettävissä 
tai voidaanko sen asentoa muuttaa vuodon pysäyttämiseksi. Jos vuoto ei ole estettävissä, 
tarkista, voidaanko astia korjata tai neste siirtää suurempaan säiliöön. Jos vuoto on peräisin 
laitteesta, sammuta laite tarvittaessa hätäkytkimellä.

Peitä mahdolliset viemäriaukot ja kaivot. Estä vuodon leviäminen. Merkitse ja varmista 
vuotopaikkaa ympäröivä alue.

Arvioi tilanne uudelleen ja ilmoita tapauksesta vastuuhenkilöille.

Käytä sopivia imeytysmateriaaleja. Levitä tasaisille pinnoille imeytysarkkeja tai imeytystyyny-
jä, jos kohdepinta-ala on suuri. Epätasaisilla pinnoilla toimivat parhaiten imeytysrakeet. Levitä 
imeytysmateriaalit vaara-alueelle.

Kontaminoituneet imeytysmateriaalit on käytön jälkeen kerättävä sopiviin jätepussei-
hin tai astioihin ja niitä on käsiteltävä ongelmajätteenä. Jätepakkausten sisältö on 
syytä merkitä jätteenkäsittelijöiden riskialtistuksen välttämiseksi. Huolehdi myös oma-
kohtaisesta puhdistautumisesta.

Käytetyt imeytysmateriaalit lajitellaan imeytetyn nestetyypin mukaan ja toimitetaan asianmu-
kaiseen keräyspisteeseen. Pyydä tarvittaessa lisätietoja paikallisilta ympäristöviranomaisilta. 
Anna materiaalien käsittely tarvittaessa alan erikoisyrityksen tehtäväksi.

Kirjoita muistiin ja arvioi: Mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä paremmin ja tehokkaammin? 
Mitä voidaan tehdä onnettomuuksien ehkäisemiseksi? Ilmoita työnantajalle onnettomuuksista 
ja mahdollisesti vähäisistäkin vaaratilanteista. Tee riskianalyysi. Riskianalyysi auttaa tunnista-
maan riskejä, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin.

Vaihda käytetyt materiaalit välittömästi.
Luo torjuntaresurssien ylläpitoa varten rutiini- ja tarkastusjärjestelmä. Tunnista merkittävät  
vuotoriskikohteet (esim. lastauslaiturit) ja varusta ne asianmukaisilla vuodontorjuntavälineillä.

10-kohtainen vuodontorjuntasuunnitelma
ISO 14001 mukaisesti

Yleinen hätänumero: 112  

Ilmoita aina tapahtuneesta vuodosta:

Nimi/Osasto: Puhelinnumero:

HUOM.:
Tämä suunnitelma on vain  
suositus. Laadi työympäristökoh-
tainen toimintasuunnitelma.!

DENSORB-vuodontorjuntapakkaukset – Käyttöalueet

Opi ammattilaisilta!

Opi ammattilaisten opastamana oikeat menettelytavat tositilanteiden varalta ja vältä näin 
ennalta arvaamattomia riskejä sekä niihin liittyviä kustannuksia. DENIOKSEN vuotovahinko-
koulutuksessa työntekijöitä koulutetaan onnettomuuksien ehkäisyyn sekä DENSORB- 
vuodontorjuntapakkausten turvalliseen käsittelyyn vuotaneiden nesteiden imeyttämisessä 
ja keräämisessä. Koulutukseen osallistuneilla työntekijöillä on turvallinen olo, kun he ovat  
valmistautuneet mahdolliseen hätätilanteeseen. Seminaari on osa standardin  
ISO 14001:2015 luku 8.2. mukaista hätätilannevalmiutta.

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus

  Paikka: yrityksessänne 

Kesto: noin 2 tuntia

Sovella tietoa käytäntöön

Ole meihin yhteydessä!

Yksikään onnettomuus ei ole  
samanlainen!
Huomioi seuraavat tekijät:

W  Mahdollinen vuodon suuruus
W  Nesteiden ominaisuudet ja riskiluokitukset.
W  Vuotopaikka
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