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Moduler for farlig avfall
Komplett og rask installasjon. Modulo beton kan
tilby en komplett løsning med en monteringstid på ca 2-3 dager. Dere 
trenger bare å sørge for å koble elektrisitet til den ferdige løsningen. 

Det finnes mange typer av farlig avfall, og på grund
av avfallets giftighet er det viktig å unngå feilaktig 
behandling. Farlig avfall skal derfor alltid leveres
på miljøstasjonen, hvor det omhyggelig blir lagt
i de riktige beholdere for videre behandling.

I utgangspunktet er alle modulene for farlig avfall
utformet som en standard Modulo beton modul. 
Forskjellen er at modulen for farlig avfall leveres
med bunn, hvilket betyder at modulen er tett og helt
brannsikker.

Modulene er sertifisert for oppbevaring av farlig avfall, 
og det farlige avfallet separeres og oppbevares fors-
varlig. Fleksibelt, modulært og rask etablering.

Fleksibelt og modulært
Modulene bygges sammen til en enhet som har ak-
kurat den  størrelse og utforming man ønsker.
Fundamentering er ikke nødvendig da modulene settes 
opp på et eksisterende jevnt underlag.

Modulene leveres med overflate i betong, men kan
kles etter ønske. F.eks. med trepanel, plater, 
eller annet. 

• Brannsikre moduler med branndører
• Lang levetid, minimalt vedlikehold
• Skalerbart
• Mekanisk utsug 
• Ex-sikker belysning og spillsikre kar. 
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Skulle det senere bli behov for en større løsning kan 
man enkelt utvide med ekstra moduler. Modulene 
leveres med løftebeslag, slik at modulene enkelt kan 
flyttes efter behov. Hvis ønskelig kan det monteres 
dører i alle størrelser, porter mm. Videre kan de 
sammenbygde modulene leveres med spilltrau, 
brannsikre dører med automatisk lukning, Ex-sikker 
belysning, trykkalarmer samt utluftningskanaler 
og ventilasjonsslanger.

Kar og gulvrister
Modulen leveres med spilltrau i gulvet med 
overliggende rister. Trauene er 4-delt, og leveres 
med individuelle spillkar, som enkelt kan tas ut 
og rengjøres.

Dører
Konseptet leveres med en solid BD60 branndør utført 
i stål. Dette gjelder både enkel- og dobbeltdører
samt mindre dører til nødutgang.

Ventilasjon og utluftning
Konseptet inneholder Ex-sikkert mekanisk
ventilasjonsanlegg, med luftutskiftning minst 1 
gang pr. time. Modulo beton beregner de korrekte 
dimensjonene på ventilasjonssystemet, slik at 
løsningen passer til størrelsen på den valgte 
modulløsning og kravene til luftutskiftning.

Utluftningskanalene blir koblet til det mekaniske
utsuget og ført rundt i kanaler i taket 
Ventilasjonsslanger med innreguleringsspjeld kan 
monteres på utluftningskanalene og sammenkobles 
med mindre avfallstønner, 660L containere og 
ventilasjonsskap mm.

Mye mer...
- enn bare en standardløsning!

Velg mellom flere former for bekledning:

Ex-belysning: 
Betongklasse:  
Brannklasse: 
Utsug:
 
Størrelse:        
Fugning:   
 

Gulvrist:

Høyde: 

Sone 1, 21 og 2, 22
BCS B35 (XP P18-305)
BD-60 (EI 60)
HF-Centrifugeventilator 
ATEX-zone 1
Hvert modul er på 12m2 (3 x 4 m)
SOUDAL Firesilicone B1 FR, 
brandhemmende 4 timer jf. DIN 
4102 Part 2: Class B1

Lastekapasitet på 1500 kg/m2 
(>365kg punktlast som 
standard)

Fleksibel, men typisk 2,50-2,70 m 
i innvendig høyde


