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Tип
размер на сорбента

(см)
брой 

в опаковка
абсорбиращ

капацитет 
предназначение 

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

7044 Серпeнтина 120 см, Ø 8 см 20 90 Почистващ сорбент 137,08 164,50
4250 Серпeнтина 300 см, Ø 8 см 8 90 Почистващ сорбент 107,00 128,40
7040 Възглавница 35 х 30 х 5 см 20 90 Почистващ сорбент 178,50 214,20
4251 Серпeнтина 120 см, Ø 8 см 20 155 Маслен сорбент 182,83 219,40
4252 Серпeнтина 300 см, Ø 8 см 8 155 Маслен сорбент 182,83 219,40
4253 Възглавница 35 х 30 х 5 см 20 155 Маслен сорбент 278,42 334,10
4254 Серпeнтина 120 см, Ø 8 см 20 80 Химически сорбент 282,00 338,40
4255 Серпeнтина 300 см, Ø 8 см 8 80 Химически сорбент 214,17 257,00
4256 Възглавница 35 х 30 х 5 см 20 80 Химически сорбент 282,00 338,40

Тип
осн. размери 

(мм)
маса 
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3902 600 x 600 x 0,9 0,9 137,00 164,40
3903 1000 x 1000 x 0,9 3,0 212,00 254,40

АБСОРБИРАЩИ СЕРПЕНТИНИ И АБСОРБИРАЩИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА АВАРИЙНИ КОМПЛЕКТИ

Абсорбиращи серпентини
и абсорбиращи възглавници
- Изключително ефективни сорбенти,

предназначени предимно за промишлени
помещения. Намират приложение при машини,
работни повърхности и др. Бързо и ефективно
решение при аварийно изтичане на химикали.

- Лесна и чиста работа, малки разходи
за унищожаване.

- Три типа сорбенти: 
Почистващи - за всякакъв тип неагресивни
течни вещества.
Маслени - абсорбират само масла и течни
вещества на петролна основа
Химически - подходящи за повечето химикали.

Магнитно покривало 
за канализационна шахта
- Обикновено и сигурно средство

за предпазване от нежелано изтичане
на вещества в канализацията.

- Лесна манипулация, покривалото прилепва
къв всички стоманено- чугунени
повърхности, почистени от механични
нечистотии при температура –20 °C – +80 °С.

- Многократна употреба, лесна поддръжка
и складиране.

- Сила на притискане 52 г/см2.

Сгъваемо мембранно уплътнение
Tип: 7599

Универсално средство за бърза и лесна защита
на решетки на водосточен канал.  Изработено от здраво,
еластично, химически устойчиво фолио, прикрепено
на магнитна подложка. След като фолиото натежи от
течност, уплътнението приляга плътно върху решетката
на канала и предотвратява влизането на течности. 

- Подходящи за стоманени решетки. 

- Може да се използва многократно върху почистени
хоризонтални решетки и такива със странично
оттичане. 

- При употреба може и да се покрива. 

- Устойчив на всички често срещани химикали. 

- Температурни граници –20 до +60 °C.

750 x 630 x 0,9 мм

650 x 340 x 10 мм (размер на опаковката (пакета)

1,9 кг

242,75
c ДДС: 291,30
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