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EarthCare är högpresterande
och miljövänlig glykol

Glykol som utvinns från olja är en ändlig resurs, dvs. den tär på jordens resurser och kom-
mer någon gång att ta slut. Dessutom är efterfrågan alltid större än tillgången, vilket gör 
att vår metod och återanvändning hjälper till att balansera glykolhanteringen såväl ekolo-
giskt som ekonomiskt.

EarthCare Glycol är en högpresterande och miljövänlig glykol som är renad och återställd till sitt  
ursprungliga skick. Alltså, en unik återanvänd och förädlad glykol som sluter kretsloppet för en  
annars ändlig produkt.  
 
EarthCare är en klar transparent etylenglykol avsedd för olika använd-
ningsområden främst inom vär- meöverföring men även som frysskydd 
i olika värme- och kylsystem. En förädlad glykol som sluter kretsloppet 
för en annars ändlig produkt. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, 
fosfat-, borax- och silikatfri. EarthCare Glycol är en ofärgad produkt, då 
färgtillsatser inte är miljövänliga och dessutom krävs extra kemikalier när 
använd färgad glykol skall renas för att kunna återanvändas. 

Genom att använda EarthCare Glycol innebär att du som kund gör ett 
medvetet och miljöanpassat val, och därmed är med och bidrar till en 
mer hållbar värld.  
 

Det är enkelt att köpa EarthCare  
Chemiclean systems AB erbjuder nu sina kunder marknadens mest  
miljövänliga glykol till ett konkurrenskraftigt pris. EarthCare finns som 
standardsortiment i volymerna IBC på 1 000 liter, fat på 208 liter och 
dunk på 25 liter. Normalt är produkten transparant, för att undvika an-
vändning av färgämne som belastar miljön och dessutom försvårar senare rening och återanvändning. 
EarthCare säljs i koncentrationerna 30 och 40 procent. Vi rekommenderar redan mixad produkt för att 
under- lätta er hantering och för att minimera risken vid egen fyllning av vatten.  
 
Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar. Transport sker med etablerade speditionsföretag.  
På hemsidan, www.chemiclean.se hittar du produktdatablad och säkerhetsdatablad.  
 
Prisförfrågan. Kontakta Chemiclean AB 08-88 08 01 eller info@chemiclean.se. Vi offererar givetvis 
också större upphandlingar och projekt med kombinerad mottagning och leverans av ny produkt. 
 

Billigare och enklare än att destruera  
Chemiclean hjälper gärna dig som kund att bli av med förbrukad glykol oavsett hur stora kvantiteter  
det handlar om. Alternativet att köra glykolen till förbränningsanläggning som både belastar miljön  
och framförallt blir dyrare för din ekonomi.  
 
Chemiclean erbjuder genom sin samarbetspartner Recyctec marknadens mest miljövänliga och unika 
metod att rena och återställa gammal glykol. Metoden bygger på en unik svensk innovation som  
möjliggör att vi tillsammans kan både gynna miljön och våra plånböcker. Glykol utvinns ursprungligen 
från olja, som är en ändlig resurs och måste importeras.  
 
Recyctec verksamhet har också uppmärksammats av den svenska miljöbranschen och företaget vann  
priset som ”Årets Avfallsanläggning” vid Återvinningsgalan i 2015.
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