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Nödvatten i burk
- med 50 års lagringstid

MED LAGRAT VATTEN
- KLARAR DU KRISEN!

ETT VÄRLDSUNIKT NÖDVATTEN

Med Blue Can dricksvatten klarar du krisen.
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Amerikanska Blue Can Water (Kalifornien), är världsledande
tillverkare av nödvatten - med en garanterad lagringstid på
femtio år!
Blue Cans vatten smakar endast vatten och är alltid lika fräscht
och rent - oavsett om du behöver nyttja ditt nödvatten idag, om
fem eller om femtio år.
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Genom en högteknologisk filtreringsprocess i tolv steg renas vanligt kommunalt
dricksvatten, som därefter fylls i speciellt utformade och trycksatta aluminiumburkar.
Blue Cans avancerade reningsprocess säkerställer att allt som kan påverka vattnets
kvalité vid lång förvaring (virus, bakterier, alger, kemikalier m.m.) nogsamt destrueras
och avlägsnas.

HÖG KVALITETSKONTROLL

Blue Can säkerställer kontinuerligt kvaliten på sin produkt,
genom egna och ett flertal externa laboratoriumtester - vilket
är ett federalt lagkrav för all livsmedelsförsäljning i USA.
Varje leverans till Europa kontrolleras genom ett oberoende
laboratorietest i Sverige.
Det senast genomförda europeiska labtestet hittar du på
hemsidan - www.bluecaneurope.se.

STERILISERAT - MEN INTE DESTILLERAT

Blue Cans nödvatten är renat, steriliserat och innehåller
fortfarande alla de nödvändiga salter och mineraler som
dricksvatten av högsta kvalité måste innehålla.

MER ÄN EN ALUMINIUMBURK

Alla Blue Cans aluminiumburkar är invändigt behandlade med
dubbla lager av liner och de trycksätts efter påfyllning med en
inert gas. Detta gör att ditt vatten förvaras hermetiskt skyddat i
sin behållare i decennier.
Rent vatten behåller sin kvalité i evighet - så länge det inte tillförs
eller påverkas av syre, UV-ljus, bakterier, virus, kemikalier m.m.
Blue Cans aluminiumburkar är optimala kärl för långtidsförvaring.
Till skillnad från plastkärl (PET), är aluminiumburkarna mycket
okänsliga för yttre påverkan och de är helt täta.

Mer information hittar du på

www.bluecaneurope.se

Det går inte att förutsäga när en störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa.
Däremot kan man nästan garantera att det kommer ske förr eller senare.

Vår vattenförsörjning kan
störas av:
• Olyckor
• Smitta
• Hälsohot
• Brottslighet
• Avbrott i elförsörjningen
• Cyberangrepp
• Terrorism
• Militärt angrepp

TILLGÅNGEN TILL
DRICKSVATTEN BRYTS.

BEHOV AV NÖDVATTEN
TIMMAR ELLER DAGAR

RESERVSYSTEM ELLER
ÅTERSTÄLLD FUNKTION.

MSB REKOMMENDERAR MINST

72 TIMMAR KRISBEREDSKAP

MSB rekommenderar minst 72 timmars krisberedskap.

Lagring av nödvatten bör vara en avgörande
del av nödvattenförsörjningsplanen.
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Genom att förhandslagra Blue Can Nödvatten, står ni redo för
kriser som kan bryta tillgången till ert ordinarie dricksvatten.

GENOMTÄNKT FÖRPACKNING OCH LÅGA HANTERINGSKOSTNADER
En portionvatten

Blue Cans 35cl aluminiumburkar gör att distrubitionen i en
krissituation blir både enkel och effektiv.
Det krävs inga tids- och resurskrävande överfyllningar mellan
kärl, vilket minskar belastningen på distributionsansvarig
personal och minimerar risken för smitta och kontaminering.

Robust 24-packslåda

Låt stå i 50 år - med minimala
krav på lagringshantering.

Blue Can nödvatten levereras i en extra kraftig 24-packslåda,
som är speciellt framtagen för långtidsförvaring.
Den totala vattenvolymen i lådan, motsvarar cirkabehovet av
dricksvatten för en vuxen person i tre dygn (ca 8,5 liter).
Förvaras torrt/inom +1oC till +60oC.

Förvara stora kvantiteter på liten yta

Blue Can 100-palett rekommenderas vid långtidsförvaring av
större volymer. Den inplastade paletten innehåller 100 stycken
24-packskartonger med Blue Can, totalt 851 liter vatten.
Paletterna är staplingsbara i två lager och kan förvaras i de
flesta tempererade utrymmen.
Ett normalstort sjukhus förbukar
ca 4m3 dricksvatten per dygn motsvarande fem pallar av
Blue Can Nödvatten.

6.5m2
Lageryta

EN SÄKRAD TILLGÅNG TILL VATTEN ÄR A OCH O
Blue Can nödvatten är framtaget för säkra vattentillgången, för alla kategorier som vill och behöver
vara redo för att kunna hantera och fortfarande behöver kunna agera i uppkomna nöd- och krissituationer. Tillgången till vårt ordinarie dricksvattnet kan snabbt och helt utan förvarning brytas, t ex
genom elavbrott, olyckor eller sabotage,
Den 50-åriga hållbarheten gör Blue Cans unika premiumvatten idealiskt för en ökad krisberedskap.

BLUE CANS KUNDER
Blue Can har tillverkat och levererat sitt nödvatten i USA sedan 2013. Sedan 2016 säljs deras
produkter även i Asien. Från och med december 2017 finns Blue Can även i Europa.
Importör och ansvarig distributör för Europa, är det Östersundsföretaget Scanems AB (Scandinavian
Emergency and Menthorship Services AB).
Blue Cans kunder utgörs av privatpersoner, organisationer och företag. Den gemensamma nämnaren
är att kunderna vill eller måste säkerställa sin tillgång till dricksvatten - oavsett rådande omvärldsläge
och helt oberoende av samhällets tillgängliga resurser.

•
•
•
•
•
•
•
•

PRIVATPERSONER
HÄLSO/SJUKVÅRD
ÄLDREVÅRD
SKOLOR
RÄDDNINGSTJÄNST
POLIS
MILITÄR
KUSTBEVAKNING

•
•
•
•
•
•
•

STABER/LEDNINGSCENTRALER
UPPSAMLINGSPLATSER
SKYDDSRUM
FLYGPLATSER
KRIMINALVÅRD
BESKICKNINGAR/AMBASSADER
OFF-SHORE VERKSAMHET

TILLFÄLLIG VATTENBRIST FÅR INTE STÖRA HUVUDUPPGIFTEN
Blue Can är stolt leverantör av nödvatten till tusentals privatpersoner, företag och organisationer runt
om i världen. De största väljer det bästa.

EUROPE

Blue can
WWW.BLUECANEUROPE.SE

Dricksvattnet är vårt
viktigaste livsmedel
Blue Can Nödvatten paketeras i en robust
24-packslåda, optimerad för långtidsförvaring
och för enkel hantering vid lagring och
distribution i kris- och nödsituationer.

Nödvatten för en
person i tre dygn*
*Enligt European Food Safety Authoriety (EFSA)
är det minsta vätskebehovet för en person
ca 30ml/kilo kroppsvikt/dygn. En låda med Blue
Can Nödvatten motsvarar vätskebehovet i tre
dygn för en person som väger 95 kg.

Blue Can Nödvatten säkerställer vattentillgången
Tillverkare

Distributör Europa

Blue Can Water Inc.
Kalifornien, USA

www.bluecaneurope.se
info@bluecaneurope.se

SCANEMS AB
Scandinavian Emergency and Mentorship Services AB

