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Tип име размер на пакета (л)
съдържание

на пакета (кг)
абсорбиращи качества

масло / вода (л/опаковка)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

6652 ABSODAN - DN 1 Полиетиленов чувал 20 л с дръжки 10 13 / 13 21,17 25,40
7029 GRANULES - SK 1 Полиетиленов чувал 30 л с изсипване 18 12 / 11 28,83 34,60
7030 SPILPLUS - SK 2 Полиетиленов чувал 30 л с изсипване 10 8 / 11 21,00 25,20
7382 ÖL-EX Полиетиленов чувал 40 l 10 23 / 0 62,58 75,10

ГРАНУЛИРАНИ И ПРАХООБРАЗНИ СОРБЕНТИ

SPILKLEEN
- Зърнест абсорбент за попиване на течности.

- Става въпрос за продукт, получен при вторична обработка на 
целулоза. Употребеният SPILKLEEN може да бъде изгорен.

- Активността му е по-висока, отколкото тази на класическите гранулати. 

- SPILKLEEN е достатъчно тежък, което предотвратява разнасянето му от вятъра.
Покритото със SPILKLEEN пространство не е хлъзгаво, 
а след неговото отстраняване повърхността е почти суха.

ABSODAN - DN 1
Тип: 6652

- Абсорбиращи гранули за високопорести суровини. Гарантирани добри
абсорбиращи качества и бързо абсорбиране.

- Отлично почиства разлети масла и петролни емулсии върху бетон, паваж 
и асфалт.

- Изключително подходящ за почистване на течни вещества от пътна настилка 
и комуникационни съоръжения - почиства и изсушава, почистената повърхност
не е хлъзгава.

- Инертен - може да се използва при повечето химикали.

SPILKLEEN GRANULES – SK 1   Тип: 7029

Висока абсорбираща способност както по отношение на различни масла, така и на вода. По тази причина
е подходящ за ползване главно в закрити помещения. Особено рекламиран като абсорбент с универсално
приложение. SPILKLEN GRANULES е вторично рециклиран от хартиената промишленост продукт. Може
да се ползва като бързо почистващ препарат или като обикновен абсорбент. Що се отнася до обработката на
материали при висока температура, този тип гранулат е напълно незапалим.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2   Тип: 7030

Подходящ за употреба в закрити помещения. Най-разпространен вариант, абсорбиращ масла и вода. Става
въпрос за гранули, които не се разпрашават, не правят покритото с тях пространство нестабилно, не се разпадат 
и са подходящи за ползване на места с интензивно движение. SPILPLUS може да се остави в продължение на
целия работен ден; поддържа повърхността топлоизолирана и стабилна, а след отстраняването му в края на
работния ден същата остава суха. Глинообразното покритие прави продукта устойчив на висока температура 
и огън.  SPILPLUS се разпада по биологичен път и не предизвиква проблеми в канализацията.

Маслен сорбент ÖL-EX   Тип: 7382

Маслен сорбент за промишлеността, пътищата и водоизточниците. Средно тежък полиуретанов сорбент,използваем
при всякакви климатични условия по пътищата и водни повърхности. Той има висок сорбционен капацитет основно
за масло, маслени вещества и почти нулево водопоглъщане. Различните размери на зърната на сорбента помагат
да се спре разлива на петролни продукти, освен това е ек и е причинява увреждане на третираните зони.

Пример от практиката - прилагане на
Сорбента SPILKLEEN на работното място.

Високо качество

от 21,00
c ДДС: 25,20
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