
CONCLEAN Argo BDT
Kompakta BDT-anläggningar för 1-3 hushåll
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EN UNIK KOMBINATION 
som renar ditt vatten

Conclean Argo BDT för ett hushåll är slamavskiljare och infiltration i ett, en unik produkt som tar 
hand om hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Conclean ARGO BDT för 2-3 hushåll består av 
en separat slamavskiljare och en separat kompakt markbädd. 

Conclean Argo BDT innehåller en sedimentringstank där vattnet separeras från fasta partiklar 
och sedan skickas vidare in i en bädd med biofilter som renar vattnet. Reningsprocessen 
påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att 
allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är 
minimalt. 

Conclean Argo BDT finns med kapacitet för 1–3 hushåll och är certifierad enligt EN 12566-3 
standard. Självklart uppfyller den alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige. Om det 
krävs en sluten tank för wc, finns det ett stort utbud av tankar i Concleans sortiment.
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Biofilter

Utlopp

Ventilationsrör lågt sittande  
(högt på andra sidan)

Lock för biofilter

Extra 
ringar

Luftningsfilter

Inlopp

Spridningsrör

Lock för  
sedimenteringstank

Septiskt utloppsfilter

Ingen el
Behöver ingen el för att fungera.

LÄtt att transportera
Eftersom den är liten är den också enkel att 
transportera.

Enkel att installera
Kan startas upp inom 24 h. 

LUKTFRI
Avger ingen lukt.

KAPACITET
0,6m3 per dag (årsmedelvärde)

Hållbar
Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD, 
skyddad mot strålning. Inga rörliga delar som 
riskerar att gå sönder. 

Testad
Testad enligt EN 12566-3. Lever upp till alla de 
svenska krav som idag ställs på enskilt avlopp.

GARANTI
Två års garanti.

Våtvolym
1250 liter

Conclean Argo BDT, 1 hushåll 
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Mått Conclean Argo BDT 1 hushåll

Inlopp

Inlopp

Utlopp

450 mm

2265 mm

2265 mm

Lu�ningsrör

Inlopp

Inlopp

Utlopp

450 mm

2265 mm

2265 mm

Lu�ningsrör
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Ingen el
Behöver ingen el för att fungera.

LÄtt att transportera
Eftersom den är liten är den också enkel att 
transportera.

Enkel att installera
Kan startas upp inom 24 h. 

LUKTFRI
Avger ingen lukt.

KAPACITET 
2,25 m3 per dag (årsmedelvärde).

Våtvolym
2 hushåll - Slamavskiljare 2700 liter 
3 hushåll - Slamavskiljare 3750 liter

Hållbar
Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD, 
skyddad mot strålning. Inga rörliga delar 
som riskerar att gå sönder. Slamavskiljaren är 
tillverkad av i kompressionsinjicerad Duralen 
vilket ger en jämn, exakt väggtjocklek och hög 
belastningstålighet. 

Testad 
Testad enligt EN 12566-3. Lever upp till alla de 
svenska krav som idag ställs på enskilt avlopp.

GARANTI
Två års garanti.

Conclean Argo BDT, 2–3 hushåll 

Vatten (rent)
- utlopp

Spridningsrör

Biomaterial

Ventilationsrör
- inlopp

Ventilationsrör
- utlopp

Lock för  
sedimenteringstank

Vatten  
(orent)

- inlopp

Sedimenteringstank
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Mått Conclean Argo BDT 2–3 hushåll
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Conclean GRAF SLUTEN TANK
Finns i fyra storlekar

SLUTEN TANK 5 m³
Lågbyggd

SLUTEN TANK 3 m³
Lågbyggd

Tillval vid WC 
Slutna tankar

Conclean har ett brett sortiment av slutna tankar i flera olika modeller och storlekar för både 
permanent boende och sommarboende. Hos oss är det enkelt att hitta rätt sluten tank för 
avlopp bland våra olika modeller. GRAFs slutna tankar i formsprutad och återvinningsbar PP 
är ett populärt alternativ. Tankarna finns bland annat som ”körbar”, vilket betyder att den kan 
grävas ner vid exempelvis garageuppfarter och tål att köras på.

Conclean har lågbyggda slutna tankar i återvinningsbar PE och passar perfekt för tomter med 
berg- eller grundvattenproblem. Tankarna är lätta att transportera och enkla att installera. 
Concleans tankar finns även i andra utföranden, vilket gör att det är enkelt att hitta en tank som 
passar perfekt för de flesta behov och förutsättningar.

De flesta av våra tankar finns i storlekarna 1-5 kubik, men vi erbjuder även större modeller 
vid behov. För att få en större volym kan tankarna seriekopplas. En större tank ger längre 
tömningsintervall, men kostnaden för tömning tredubblas om tanken är större än 6 kubik.



Kontakt
Växel: 010-210 30 00
info@conclean.se 
service@conclean.se

Huvudkontor
Conclean AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping

www.conclean.se

Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.

Återförsäljare

Conclean


