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CC-beholderen fra Mezonic er ideell til håndtering, distribuering og 
oppbevaring av både farlige og ikke-farlige materialer – faste så vel som 
flytende. Den robuste utformingen og det praktiske designet gir 
CC-beholderen en rekke bruksområder – og utallige fordeler.

CC-beholderen har flere klare fordeler forbundet med håndtering av farlig 
avfall og er et godt alternativ til tradisjonelle stålfat. Men takket være det 
praktiske designet er beholderen også smart for bruksområder som 
omfatter ikke-farlig avfall. Og siden den ikke ruster, er enkel å stable og 
transportere og kan forbrennes helt uten å etterlate seg rester, har 
håndtering av krevende kjemikalier og biologisk materiale aldri vært 
enklere eller mer miljøvennlig.

MANGE BRUKSOMRÅDER

CC-beholderen er UN-godkjent og laget av solid sprøytestøpt polyetylen 
og glassfiberarmert polyamid. Med 5 millimeter tykke vegger og en helt 
unik holdbarhet er dette et produkt som er spesielt godt egnet til 
oppbevaring og distribuering av blant annet matavfall, pulver, pelleter, 
drikkevann, flasker og mye mer. 

Enten det er innsamling av vegetabilske oljer, matavfall fra husholdninger 
eller butikker, biologisk avfall fra sykehus eller slakterier, eller det er snakk 
om oppbevaring av ikke-flytende problemavfall som filler, malingsbokser, 
batterier eller lyspærer: CC-beholderen er både effektiv og sikker i bruk.



CC-beholderen fungerer blant annet ypperlig til 
håndtering av følgende materialer og problemavfall

 • Matavfall fra storhusholdninger, fiskerier og næringsmiddelindustri.
 • Biologisk avfall fra sykehus, slakterier og lignende.
 • Farlig avfall fra industrivirksomhet.
 • Kjemikalier (flytende, pulver, granulat).
 • Ikke-flytende problemavfall som Aerosol-bokser, flasker uten pant 
    og røykvarslere.
 • Spillolje fra verksteder og lignende.
 • Såkorn, frø og lignende til landbruk og gartnerier.
 • Dyrefôr.
 • Kremer, salver, tabletter og lignende innen farmasøytisk industri.
 • Vann og andre væsker i forbindelse med nødsituasjoner, eller til innsamling 
    etter store utslipp.

ENKEL I BRUK
CC-beholderen er ikke bare robust og allsidig – den er også svært 
enkel i bruk. Den smarte løsningen med et stort, avtagbart lokk og 
et indre skrulokk gjør det både enkelt og sikkert å fylle på væsker 
og mindre objekter. Beholderen er også lettere i vekt enn 
sammenlignbare stålfat, og de glatte overflatene innvendig gjør 
den svært enkel å rengjøre. CC-beholderne kan stables stødig, 
tre i høyden uten paller mellom, og den koniske utformingen 
sørger for at de kan stables i hverandre når de er tomme, noe 
som sparer plass ved oppbevaring og transport – gode nyheter for 
både miljøet og lommeboka!

Håndtering av fast eller flytende avfall kan ofte være trøblete. 
CC-beholderen forenkler avfallshåndteringen og er samtidig solid, 
renslig og sikker i bruk – enten du håndterer farlig eller ikke-farlig 
avfall: Dere sparer penger i dag, og miljøet vinner på sikt.


