
320

TYP NÁZEV
VELIKOST BALENÍ

(l)
OBSAH BALENÍ

(kg)
SORPČNÍ SCHOPNOST
olej / voda (l / balení)

CENA
(Kč)

6652 ABSODAN - DN 1 Pytel PE 20 l s držadlem 10 13 / 13 319,-
7029 GRANULES - SK 1 Pytel PE 30 l s výsypkou 18 12 / 11 360,-
7030 SPILPLUS - SK 2 Pytel PE 30 l s výsypkou 10 8 / 11 320,-
7382 ÖL-EX Pytel PE 40 l 10 23 / 0 670,-

Praktická ukázka - použití Sorbentu SPILKLEEN 
na pracovišti.

SYPKÉ SORBENTY

SPILKLEEN
- Sypké sorbenty pro odsávání kapalin.

- Jedná se o výrobky, které vznikají následnou úpravou celulózy, použitý sorbent lze
snadno spálit.

- Vyšší účinnost oproti klasickým granulátům.

- Při zásahu není rozfoukáván větrem, ošetřená plocha neklouže
a po úklidu zůstává povrch téměř suchý.

ABSODAN - DN 1
Typ: 6652

- Sorpční granule z vysoce porézní suroviny, která zajišťuje dobré sorpční vlastnosti 
a rychlou sorpci.

- Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkové dlažby a silničního
asfaltu.

- Zvláště vhodný pro úklid kapalin z vozovky a zpevněných komunikací - čistí
dosucha, vyčištěná plocha není kluzká.

- Chemicky netečný - lze použít na většinu chemikálií.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1   Typ: 7029

Vysoká sorpční schopnost jak oleje, tak i vody. Proto se hodí spíš do vnitřních prostor. Speciálně navržené jako absorbent
pro všeobecné použití. SPILKLEEN GRANULES jsou recyklovaným vedlejším výrobkem papírenského průmyslu. Lze je
použít jako rychlý úklidový prostředek nebo jako obecný absorbent. Jelikož se jedná o tepelně upravovanou sedlinu, je
tento typ granulí zcela nehořlavý.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2   Typ: 7030

Vhodný do vnitřních prostor. Nejrozšířenější typ, saje olej i vodu. Jedná se o bezprašné a nekluzké granule, které se
nerozpadnou na prach a jsou proto vhodné do oblastí se silným provozem. SPILPLUS mohou zůstat na podlaze během
pracovního dne a udržují teplý, nekluzký povrch, který po zametení na konci směny zůstane suchý. Jílovitý povlak dává
suchému výrobku odolnost vůči ohni. SPILPLUS se biologicky odbourá a nepůsobí tedy problémy v odpadní kanalizaci.

Sypký sorbent ÖL-EX   Typ: 7382

Olejový sorbent do průmyslu, na vozovky a vodní zdroje. Jedná se o středně těžký polyuretanový sorbent použitelný
za jakéhokoliv počasí na silnicích a vodních plochách. Má vysokou sorpční schopnost především olejových látek a téměř
nulovou absorpci vody. Různé velikosti zrn sorbentu pomáhají i k dočištění olejových stop, navíc je měkký a nezpůsobuje
poškození ošetřovaných ploch.

Vysoká kvalita
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