
Teknomenta
Er partner för en uppmärkt  
och säker arbetsplats!



Kemiska Arbetsmiljörisker
AFS 2014:43 som rör bl a märkning av rörledning-
ar och tankar föreskriver böter från 15 000 till 150 
000 kr om inte farliga kemikalier är tydligt märkta. 

Teknomenta löser problem
Teknomenta står till tjänst med nulägesanalys, 
projektledning och montage av rörmärkning och 
tagskyltar för alla industrier, främst kraftverk och 
processanläggningar 

Låt oss gå igenom er anläggning för att säkerställa 
att den uppfyller kraven enligt ovan! 

Rörmärkning
Teknomenta hittar lätt och rätt även i äldre anlägg-
ningar, och kan märka rör utifrån ritningsunderlag. 
Rörmärkningen kan innehålla allt från den grund-
läggande AFS-märkningen med enbart produkt, 
färg och GHS-piktogram upp till info om  
rörnummer och destination.  

 

Ritningar as built
Vi kan också kartlägga anläggningar och 
uppdatera ritningar och PI&D-scheman.
En smart extratjänst när vi ändå går igenom  
anläggningen för uppmärkning!

Undvik olyckor, misstag och böter från Arbetsmiljöverket

Vi monterar även tagskyltar efter ritning. 
Material plastlaminat eller syrafast stål.



Cistern & varselskyltar

Vi gör en genomgång av anläggningens behov av 
arbetsplatsskyltar (förbud, varning, påbud, nöd- 
och utrymnning).

Vi tar fram förslag på kombinerade skyltar som 
samlar budskapet på ett tydligt och överskådligt 
sätt.

Slutligen monterar vi skyltarna åt er.

Cisternskyltar som nedan är ett naturligt  
komplement till rörmärkning. 

Materialval och kvalitet

Teknomenta använder sig av lämpligt  
material från Collinder Märksystem för att 
till varje omgivning ge bäst kvalitet. 

Exempelvis tål vår FXP-tejp tål 10 år utomhus  
och +150°C.

Tagskyltar är av plast eller syrafast stål.

collinder.se  |  040 - 41 88 30
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FRÄTANDE

Natriumhydroxid 
(NaOH) 0,5-5%

FRÄTANDE

Svavelsyra
(H2SO4) 0,5-5%

Magnesiumklorid 
(MgCl2)

Självhäftande dekaler 300x120 mm
Vinylfolie med PVF-skyddslaminat mot kemikalier.

Undvik olyckor, misstag och böter från Arbetsmiljöverket

Referenser

Teknomenta har under de senaste åren 
gjort installationer åt bland annat 

EON Värmekraft runt om i Stockholm 

SYSAV Malmö 

Elkem Solar i Kristiansand (Norge) 

Preem depå Norrköping 

Metso Power åt Kalmar Energi 

Akzo Nobel Malmö 

EON Värmekraft Malmö 

Volvo Powertrain Köping 

Seco Tools  

Fortum Waste Solutions (fd SAKAB) i Kumla 

Scania Oskarshamn 

Orkla OY på Åland 

Halmstad Energi & Miljö AB

Smurfit Kappa

Hans-Otto Hansson, VD och projektledare



Teknomentas övriga tjänster:

Bryt & Lås (Lockout/tagout) 
genomgång och utbildning

Vi har erfarenhet av bryt & låsrutiner och hjälper 
er ta fram rutiner och utbilda personalen.   
Tillsammans med Collinder Märksystem levererar  
vi även hänglås och låsdon.

Spårning tryckluftsläckage

I samband med märkning av trycklufts- och   
gasledningar har vi möjlighet att spåra och  
redovisa läckage med hjälp av ljudsökning.

Teknomenta Syd AB
Tenngatan 11, SE-234 35 Lomma

Tel 0768-90 66 04 l mail: hans@teknomenta.se

Teknomenta delägs av Collinder Märksystem,  
som tillverkar all vår märkning och levererar  
skyltar och Bryt & lås-utrustning.


