
— RENIVA DAGVATTENRENING —

Skydda dagvattensystemet
från miljöfarliga föroreningar



RENIVAS PRODUKTER
Renivas produkter ser till att skydda våra sjöar, vattendrag och 
dagvatten från miljöfarliga ämnen. 

Våra produkter erbjuder ett mycket effektivt skydd mot förore
ningar, utsläpp av avfallsprodukter och skräp i dagvattensystem. 

Med Renivas produkter tar du ansvar för miljö och skyddar våra 
värdefulla vattentillgångar.

Undvik onödiga och dyra slam
sugningar genom att använda 
Reniva brunnskorgar.

Brunnskorgen samlar upp grus, flis, löv 
m.m. som kan leda till att brunnen täpps 
igen. Korgarna är enkla att ta ur och 
tömma vid behov.

Korgarna är tillverkade i rostfri perfore
rad plåt med runda hål.

Styrplåten leder dagvattnet mot brunns
korgen och håller konstruktionen på 
plats under brunnsgallret. 

Brunnskorgar och styrplåtar finns i flera 
olika storlekar och utföranden.

BRUNNSKORG BRUNNS TÄTNING
Vid incidenter stoppar brunnstät
ningen på ett snabbt och effektivt 
sätt skadliga utsläpp att nå dag
vattensystemet.

Brunnstätningen låses fast på några 
sekunder i brunnsgallret och den oljere
sistenta gummitätningen hindrar bland 
annat olja, bensin och kemikalier från att 
tränga ner i dagvattensystemet.

Brunnstätningen finns i olika storlekar 
och har justerbar låsanordning.
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DAGVATTENFILTER
Niva Dagvatten rening minimerar utsläpp av 
 diesel, oljor och tungmetaller som t.ex. koppar, 
zink och bly till dagvattensystemet, vilka  effektivt 
tas upp av filtersystemet.

Styrplåten leder dagvattnet mot slamavskiljaren och håller 
konstruktionen på plats under brunnsgallret. Brunnskorgar 
Styrplåtarna finns i flera olika storlekar och utföranden.

Slamavskiljaren samlar upp grus, slam m.m. och leder 
vattnet ner i filterhuset.

Filterhusets torvmaterial absorberar oljor, diesel, olika 
tungmetaller m.m. Det renade vattnet fortsätter sedan ner 
i dagvattensystemet. Den unika och högeffektiva torven 
som används är en svensk produkt, och man hittar inte 
liknande egenskaper i något annat absorberande torv
material. Filtret absorberar cirka 4 kg petroleumbaserade 
vätskor och tungmetaller.

Serviceavtal för dagvattenfilter
Med ett serviceavtal byter vi ut och tar hand om uttjänta 
filter. Hur ofta byten skall ske varierar mellan 28 ggr/år 
beroende på verksamhetens miljöpåverkan.

Intyg och tillstånd som krävs för transport och destruktion 
av utbytt filtermaterial, ingår i avtalet.

Vi är rikstäckande och utför filterbyten över hela landet.
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Alla våra system och produkter är utformade för att möta de stränga 
svenska kraven för utsläpp till dagvattensystemet. 

•  Stabil konstruktion i rostfri plåt

• Plåttjocklek 1 mm

•  Kedjor i rostfritt utförande

•  Perforering Ø5 mm

•  Syra och olje beständiga 
 gummilister

•  Öppning i styrplåt Ø150 mm

•  Max genomströmning 52 l/min

PRODUKTFAKTA



OM RENIVA
Med över 17 år på den svenska marknaden räknas Reniva idag som en 
ledande leverantör för kundanpassade produkter och system för dag
vattenrening. 

Våra produkter och system minimerar 
utsläpp av diesel, oljor och tungmetaller 
som t.ex. koppar, zink och bly till dagvat
tensystemet, och skyddar därmed våra 
sjöar och vattendrag. 

Vår personal hålls löpande informerad om 
lagar och förordningar för att kunna säker
ställa vårt arbete samt för att tillgodose 
högt ställda miljökrav från myndigheter 
och organisationer.

Reniva är kvalificerad för Sellihca, energibolagens eget 
 kvalificeringssystem för leverantörer. Kvalificeringssystemet 
ger ett rättvist, öppet och transparent sätt för val av leve
rantör vilket bidrar till en enklare upphandlingsprocess.

Som kund till Reniva kan ni förvänta er bästa service, oavsett om ni behöver en brunns
korg för uppsamling av löv eller om det gäller projektering av ett nyproducerat industri
område med 50 dagvattenbrunnar. 

Alla Renivas produkter tillverkas i Sverige.

Varmt välkommen till Reniva – experter på dagvattenrening!

RENIVA AB
Fridhemsvägen 29, SE553 02 Jönköping, Sweden

+46 36 710 110 · reniva.se


