Kom nemt af med

ASBEST

Vi gør det nemt
og sikkert for dig
at komme af
med asbest
- OBS NYE
RETNINGSLINJER

Renosyd
Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Tlf: 86 52 52 11
Email: kundeservice@renosyd.dk
Web: www.renosyd.dk

Renosyd henter asbest hjemme hos dig!
Vi henter kun bigbags hos vores kunder i Skanderborg og Odder kommuner.

Sådan gør du:
•
•
•
•

•
•

Køb og hent en bigbag hos Renosyd (se nedenfor hvor).
Fyld den med asbestaffald – f.eks. asbestholdige eller eternit
tagplader.
Luk bigbag’en - løftestropperne må IKKE bruges til at lukke
bigbag’en med.
Bestil afhentning når den er fyldt. Afhentning kan bestilles under
‘ekstra service’ i selvbetjening på renosyd.dk, eller ved at ringe til
kundeservice. Bestilling skal ske senest fredag kl. 12 ugen før ønsket
afhentning. Se afhentningsuger på hjemmesiden.
Renosyd henter bigbag’en på din adresse.
Husk at stille bigbag’en på et plant underlag, ud til
kørefast vej med 1 meters frirum rundt om bigbag’en
og 10 m. frirum fra jorden og opefter af hensyn til kranbilen.

Mængde:

En lille bigbag må indeholde op til 0,5 ton og en stor op til 1 ton asbestaffald – det svarer ca. til henholdsvis 25 og 50 asbestholdige eller
eternit tagplader i str. 116,7 x 118,0 cm. Det er vigtigt, at vægten ikke
overstiger 0,5 ton/1 ton.

Se priser på renosyd.dk og i vores webshop.

Her køber du bigbags til asbestaffald:

Du kan købe dem i vores webshop på hjemmesiden og afhente enten
på nærmeste genbrugsplads, eller i vores administration, Norgesvej
13 i Skanderborg. I administrationen kan du også købe dem direkte fra
gaden.

Sådan lukker du bigbag’en korrekt
Type 1

Type 2

Saml posen sammen med
begge hænder.

Træk i de to snore og skub
posen sammen.

Bind de to tynde bindebånd rund om samlingen.

Bliv ved til den er så lukket
som muligt.

Bind to gode knuder. Sno
ovenskydende bånd rundt
om posen.

Bind to gode knuder. Sno
ovenskydende snor rundt
om posen.

Pas på jer selv og på os!

Det er vigtigt, at lukke bigbag’en forsvarligt for at beskytte dig
selv, dine ansatte og Renosyds medarbejdere mod asbeststøv.
Løftestropper må ikke bruges til at lukke big bag’en med.
Renosyd tager kun korrekt placerede og forsvarligt lukkede bigbags
med retur.
Hvis afhentning må afvises, fordi de nævnte krav ikke er opfyldt, så
forbeholder Renosyd sig ret til at fakturere for ekstra servicekørsel i
henhold til gældende prisliste.

