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I Oy ViskoTeepak Ab:s säkerhetsmeddelande för hangös produktionsanläggning beskrivs anläggningens verksamhet och risker orsakade av
verksamheten. Informationen uppdateras och meddelandet kan fås elektroniskt genom att kontakta oss via kontaktinformationen i slutet av meddelandet.

Oy ViskoTeepak Ab
Viskontie 38
10900 Hangö

Oy ViskoTeepak Ab hör till den kemiska industrin och sysselsätter globalt över 1000 personer. ViskoTeepak har industriell verksamhet i Finland, Belgien, Mexiko, USA, Nederländerna
och Tjeckien. Våra största importörer är USA och ryssland. Säkerhet, miljön, kvalitet, och effektiva processer är viktiga för oss.
ViskoTeepaks produktionsanläggning har verkat i Krogars sedan året 1956. I Hangö producerar vi med kontinuerligt treskiftesarbete fibertarm för livsmedelsindustrin. I produktionsprocessen används kemikalier som klassats som farliga: kolsvavla, lut, natriumhydrosulfit, väteperoxid och svavelsyra.
På grund av verksamhetens typ är säkerhets– och miljöfrågor en viktig del av vår verksamhet.
Anläggningen följer kraven av sertifierade ISO 14001 och ISO 45001 systemen. Anläggningen
har de nödvändiga loven som lagstiftningen kräver för sin verksamhet.
Regionförvaltningsverket har beviljat verksamheten ett miljölov som vår verksamhet grundar
sig på. Vi följer kemikaliesäkerhetslagens och kemikaliesäkerhetsförordningarnas krav, vilket
övervakas av Säkerhets– och kemikalieverket (Tukes). Anläggningens lovansökningar och handling över säkerhetsprinciper har lämnats in till Tukes och Tukes utför regelbundna inspektioner. För mera information finns kontaktinformation i slutet av bladet.

Anmärkningsvärda kemikalier som används av ViskoTeepak
Kemikalie

Egenskaper

Farliga egenskaper

Svavelsyra 93%

Färglös och luktfri oljig vätska

Kraftigt frätande stark syra

Lut eller natriumhydroxid 50%

Färglös och luktfri vätska

Kraftigt frätande

Kolsvavla

Gulaktig och illaluktande vätska,
tyngre än luft i gasform

Lätt antändbar och skadlig för människan

Natriumhydrosulfit

Vitt eller gulaktigt pulver

Kraftigt frätande, självantändbart,
brandfarligt

Väteperoxid 50%

Färglös och luktfri vätska

Frätande och dåligt för hälsan

Vid en eventuell brand är det möjligt att rökgaser sprider sig till anläggningens närområde. Vid
en brand eller kemikalieolycka som orsakar rök rekommenderar vi att stänga fönster, ytterdörrar och luftkonditioneringen och lyssna på allmänna varningsmeddelanden. I en verklig farosituationen försöker vi också varna och informera grannar så snabbt som möjligt.

Anläggningen har ett brandalarmssystem som omfattar hela fastigheten, som är kopplad till
nödcentralen. Systemets högtalare larmar med ett stigande och sjunkande varningsljud, som
hörs i närområdet. Brandvarningens test utförs första tisdagen varje månad klockan 12. 00.
Dessutom ordans det regelbundet en brandövning för den interna brand– och räddningsgruppen, samt en gemensam övning med räddningsverket var tredje år. I samband med dessa övningar kan brandalarmet tjuta. Om gemensamma övningar meddelas dock alltid skilt.

Vid en olycka

Om du är inom- Om du är utomhus
hus

Vid en olycka ges en allmän farosignal. Farosig- Stäng dörrar och
Flytta dig inomhus och lyd intilnalen är en ljudsignal som stiger och sjunker. Vid fönster. Stoppa venti- liggande instruktioner.
en riktig situation lyder signalen kontinuerligt.
lationen.

På samma område verkar AdvEn Oy:s värmeanläggning, som producerar värme för processer
och uppvärmning av fastigheten. Adven har en 6MW värmepanna som använder fast bränsle i
formen av träflis, sågspån och torv, och en 6MW resevpanna som använder flytande gas och
lätt brännolja. Anläggningen har ett lager för fast bränsle (max 500 m3), där det finns 50 ton
flytande gas och 49 ton lätt brännolja. Anläggningen har ett brandvarningscentral varifrån larm
sänds till nödcentralen, och till Advens och ViskoTeepaks kontrollrum.
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