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Er jeres OLIEUDSKILLERE tæthedsprøvet og i orden?
Hos Recover industri og kloakservice tilbyder vi, at tætheds- 
måle og besigtige jeres olieudskillere i overensstemmelse med 
de på området gældende regler.  
Reglerne anviser, at olieudskillere skal tæthedsmåles regel- 
mæssigt, ofte hvert 5 år, dog kan det variere fra kommune til 
kommune.

Tæthedsprøvning og dokumentation 
Recover tilbyder, i samarbejde med en specialiseret underleve-
randør, en godkendt, samlet og dokumenteret løsning. Denne 
løsning tilser, at jeres olieudskillere tæthedsprøves og tilses, så 
du og din virksomhed efterfølgende har dokumentation og alle 
forhold omkring jeres olieudskillere er i orden. 

Vi ordner det hele… 
Vi kommer forbi til aftalt tid, udfører tæthedsmåling og I mod- 
tager efterfølgende dokumentation for udført måling:

• Vi tømmer og renser jeres olieudskiller.
• Vi besigtiger tank og indvendige vægge for eventuelle     

skader og lækageområder.
• Eventuelle lækager tætnes og repareres.
• Vi afprøver, tester og tæthedsprøver tank.
• Efter udført måling, modtager du godkendt og certificeret 

dokumentation.

Abonnement på løbende tømning og tæthedsprøvning 
Vi tilbyder også en abonnementsordning, hvor vi efter aftalte 
intervaller kommer forbi og tømmer jeres olie- og fedtudskiller. 
Det kan også omfatte, at vi automatisk kontakter jer, når det 
igen er tid til den anbefalede 5-årige tæthedsprøvning, eller 
præcis som din kommune foreskriver det. 

Ring til os på 70 20 51 41 
Vi er specialister i at indgå aftale om at overvåge og tømme 
jeres udskillere. Hvis I ønsker det, udfører vi også forebyggende 
tilsyn, TV-inspektion og spuling af jeres kloak, rensning og spul-
ning af sandfang, rodfræsning og tilser at jeres kloak er i topform 
og klar til fremadrettet, at være forberedt på at kunne modstå 
vejrlig af enhver art. Dermed kan I bruge jeres ekspertise, tid og 
fokus indenfor det som netop I er eksperter i, af være bedst til.

Kort om Recover industri- og kloakservice
Recover industri- og kloakservice er en del af Recover, som med 
over 3.000 ansatte er Nordens største industri- og skadeservice 
virksomhed. 
I Recover Danmark arbejder ca. 330 specialister indenfor lands-
dækkende industri- og skadesservice. Fra 18 lokationer geogra-
fisk fordelt over hele Danmark står vi klar til at hjælpe virksom-
heder, private og det offentlige døgnet rundt.

Vi tager hånd om jeres olieudskiller



Tlf.: +45 70 20 51 41sydslam@recover.dk

Landsdækkende service og døgnvagt
Vores mission er, at hjælpe vores kunder hurtigt tilbage til hver-
dagen. Bl.a. derfor er Sydslam en døgnbemandet kloakservice-
virksomhed, med speciale i industriopgaver. Sydslam er centralt 
beliggende på Sjælland ved Greve – men vi udfører industri- og 
kloakservice over hele landet. Sydslam er desuden ISO 14001 
miljøcertificeret.

Sydslam tilbyder/udfører bl.a.: 
• Tilsyn og forebyggende inspektion, rensning og spuling af 

kloak/brønd/rør og tanke

• Abonnementsordninger, hvor vi efter planlagte intervaller 

udfører en aftalt opgave.

• Opsugning af vådt og tørt affald:  Industrislam, indskuds-

puds, isoleringsmaterialer.

• Tørstofsugning/blæsning af jord, sand, leca, korn, aske, isole-

ring og byggematerialer.

• Højtryksrensning/rengøring af procesanlæg, tanke, siloer, 

kedler, rør, varmevekslere og kondensatorer, store overflader 

som skal afrenses inden beskyttende overfladebehandling.

• Med højtryksspul (op til 3200bar) spules støbeskel / 

Aquacutter fjerner beton fra armering.

sydslam.dk

http://www.sydslam.dk

