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Med Isover Retursystem behöver spillet 
inte längre skickas på deponi. Vi erbjuder 
en tjänst i egen regi där isoleringen 
materialåtervinns i ny produkt.

Förenklad insamling för den mindre byggarbetsplatsen Rationell insamling för större byggarbetsplatser

3544911903 Storsäck för spill på byggarbetsplats 

3544912003 Liten säck för returspill (10 säckar/rulle) 

3569807500 Omklassificeringskostnad Returspill* 

3569807600 Hantering av returspill i liten säck 

3569810900 Hantering av returspill i stor säck 

3569810800 Dygnshyra* Zero Waste 

Beställ ert uppskattade behov av 
insamlingsmaterial, stor eller liten säck 
via Isover Kundservice.

Fyll säckarna med isolerspill och kompri-
mera väl. Lagra isolerspillet skyddat från 
regn under tak.

Beställ upphämtning via Isover Kund -
service. För att behandla returtranspor-
ten behövs ett ordernummer för spillet 
som ska återvinnas.

Produkter för hantering av isolerspill

KÖP AV LITEN SÄCK
Används för att hålla 

ordning på isolerspillet. 
Upphämtning beställs 

vid behov.

KÖP AV SÄCKSTÄLL
Praktiskt hjälpmedel för 

att hålla ordning på spillet 
direkt vid skärbordet 

(se verktyg och tillbehör).

KÖP AV STORSÄCK
Används för att hålla 

ordning på isolerspillet. 
Upphämtning beställs 

vid behov.

HYRA RIVARE/BLÅSARE
Med Isover Zero Waste 
rivs isolerspillet ner och 

används som lösfyllnads-
isolering på plats istället.

Tjänster och insamlingsmaterial

Ovan angivna produkter eller tjänster erbjuds ej privatpersoner.

* För returspill som, utan att uppfylla kriterierna för sådant isolerspill som Isover kan material-
återvinna, lämnas till Isover utgår en omklassificeringskostnad om 1.820 kr per ton för att 
täcka kostnader för vidare extern avfallshantering (avrundas uppåt till hela ton). Därutöver 
kan kostnader för att åtgärda skador som uppkommer på utrustning till följd av sådan av- 
vikelse debiteras med belopp motsvarande kostnaden för åtgärdandet med tillägg om 5 %.
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Isover 
Retursystem
Så här fungerar det!

Aviseringstid/leveranstid: 5 arbetsdagar.

Kvalitetskrav: Endast mineralull från Saint-Gobain 
Sweden AB. Isolerspillet måste hållas rent, torrt och 
fritt från föroreningar. Isover Stenull och ULTIMATE 
ska separeras från glasullen.

Kostnad för eventuell åtgärd av utrustning till följd 
av avvikelsen debiteras till självkostnad +5 %.

Beställ säckar för
hantering av isolerspill.

100 % av isolerspillet 
återvinns i en ny produkt.

Beställda retursäckar 
levereras tillsammans 
med er isolering.

Fyll säckarna med isoler-
spill och komprimera väl. 
Lagra isolerspillet skyddat 
från regn under tak.

Beställ upphämtning 
via kundservice.

VÄRT ATT VETA

LITEN RETURSÄCK
Miljösäck av återvunnen polyeten ger minskade 
CO2-utsläpp och lägre oljeförbrukning.

• 10 säckar (240 l) per rulle/14 rullar per kartong.
• Säcken rymmer upp till cirka 0,5 m3 okomprimerat 
 isolerspill.

STORSÄCK
Robust storsäck med öglor i vardera hörn för enklare 
hantering. Säcken har måtten 1×1×1 m och rymmer 
upp till cirka 2 m3 okomprimerat isolerspill.

RETURFRAKT
Returfrakt och eventuell minfraktskostnad debiteras 
i vanlig ordning. Kontakta Kundservice för mer infor-
mation om lokala returfraktkostnader.

RING FÖR ATT BESTÄLLA
042-844 00

www.isover.se

ÖVRIG INFORMATION


