ECONAD
НЕ ЗНАЄТЕ ЯК ПОЗБУТИСЬ НАФТОВОГО
РОЗЛИВУ ТА ЙОГО НАСЛІДКІВ?
МАЄТЕ РИЗИКИ ВИТОКУ НАФТОПРОДУКТІВ
У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ТА ХОЧЕТЕ
УБЕЗПЕЧИТИ СВОЄ ВИРОБНИЦТВО?
ТОДІ У КОМПАНІЇ «ЕКОНАД» Є РІШЕННЯ
ДЛЯ УСІХ ВАШИХ ПРОБЛЕМ!
Адже “Еконад” вже більше 30 років
розробляє і впроваджує природоохоронні
технології, спрямовані на захист
навколишнього природного
середовища від нафтових
забруднень.
Основні напрямки нашої роботи та
послуги, які надає компанія:
⊲ Ліквідація аварійних розливів нафти та
нафтопродуктів
⊲ Очищення від нафтопродуктів та
рекультивація ґрунтів
⊲ Очищення нафтовмісних стічних вод
⊲ Очищення металевих конструкцій, бетонних
та асфальтових покриттів, забруднених
нафтопродуктами.
⊲ Відновлення піщаних пляжів після нафтових
розливів. Очищення прибережної смуги
⊲ Розробка нормативної документації
Також «Еконад» займається виготовленням
продукції, яка здатна допомогти при
ліквідації нафтових розливів як на суші,
так і у акваторіях річок чи морів.

www.econadin.com

ОСНОВНІ ТОВАРИ КОМПАНІЇ:

Сорбент для збору
нафти «Еконадін»

Бонові
загородження

Сорбуючі бони,
серветки і мати
для збору нафти

Матеріали для збору
нафтопродуктів
і хімічних речовин

Скіммери
для збору
нафтопродуктів

Комплекти для
збору нафти
і ліквідації розливів
нафтопродуктів

Екологічні
аптечки
«Еконад»

Ємності
для зберігання
нафтопродуктів

Продукція
від повені

Очищуючи
засоби

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА
«Еконад» надає консультаційні послуги щодо
збільшення ефективності робіт з ліквідації аварійних
розливів нафти та нафтопродуктів у відкритому морі,
акваторіях морських та рибних портів, технологічних
водойм, поверхні ґрунту, бетонних конструкцій тощо.
Методи, що застосовуються для якнайшвидшої ліквідації
наслідків розливу, сильно відрізняються залежно від ступеня
забруднення, часу, погодних умов, глибини проникнення
нафтопродуктів (для ґрунтів) та інших факторів. Ефективність
методів, застосовуваних у кожному даному випадку, значною
мірою залежить від ступеня підготовки персоналу, що здійснює
роботи з ліквідації.

Фахівці «Еконад» завжди готові виїхати на місце аварії та
допомогти визначитися з методом ліквідації, який буде
найефективнішим у даному випадку. У разі якщо на об'єкті
відсутні засоби для ліквідації аварійних розливів або присутні в
недостатній кількості, ми завжди можемо надати для
використання продукцію нашого підприємства: біопрепарат
«Еконадин», бони «Еконад», що сорбують, і різні сорбуючі
матеріали нашого виробництва.

«Еконад» готовий також провести навчання для персоналу
Вашого підприємства, щоб у критичний момент усі роботи з
ліквідації були виконані на найвищому рівні та в найкоротший
термін.
Якщо ви бажаєте швидко вирішити проблему нафтового
розливу або хочете підготувати своє підприємство чи персонал
до надзвичайної ситуації, то компанія «Еконад» завжди до
ваших послуг!
НАШІ КОНТАКТИ:
Україна 65005, м. Одеса, вул. Мельницька 26/2. а/с №172
e-mail: econadin@ukr.net
e-mail: contact@econadin.com
тел./факс: +38(048)722-16-58
тел.:+38(048)737-37-51
KS:+38(067)553-15-18
МТС:+38(050)395-45-84
Viber : +38(066)740-46-49
WhatsApp: +38(093)629-91-62
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