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TYP NAZWA
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

(l)
WAGA OPAKOWANIA

(kg)
WŁASNOŚCI POCHŁANIAJĄCE

olej / woda (l/opak.) 
CENA

(zł)
6652 ABSODAN - DN 1 Worek 20 l 10 13 / 13 29,00
7029 SPILKLEEN GRANULES - SK 12 Worek 30 l 14 8 / 10 40,00
7030 SPILPLUS - SK 2 Worek 30 l 10 8 / 11 27,00
7382 ÖL-EX Worek PE 40 l 10 23 / 0 92,00

SYPKIE SORBENTY

SPILKLEEN
- Sypki absorbent do pochłaniania cieczy.

- Produkt wykonany na bazie celulozy, zużyty SPILKLEEN można łatwo spalić.

- Jego skuteczność jest wyższa, niż klasycznych granulatów, sprzedaje się
w opakowaniach 30-litrowych.

- SPILKLEEN jest dostatecznie ciężki, aby nie był rozdmuchiwany przez wiatr,
posypany na śliską powierzchnię pozostawia ją suchą.

ABSODAN - DN 1
Typ: 6652   

- Sorpcyjny granulat który gwarantuje dobre własności sorpcyjne 
i szybki efekt.

- Bardzo dobrze czyści plamy olejowe i ropne z betonu, chodnika
i asfaltu drogowego.

- Szczególnie przydatny do wycieków cieczy z cystern 
i rurociągów - czysta, sucha powierzchnia.

- Chemicznie obojętny - można stosować z większością chemikaliów.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1   Typ: 7029

Wysoka pochłanialność oleju i wody. Praktyczne we wnętrzach pomieszczeń, ma powszechne zastosowanie. SPILKLEEN
GRANULES jest przerobionym odpadem przemysłu papierniczego można go używać jako środek do szybkiego sprzątania
lub jako środek pochłaniający. Niepalny.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 Typ: 7030

Wygodny do wnętrz pomieszczeń. Najpopularniejszy typ, pochłania olej i wodę. SPILPLUS może zostać na podłodze
podczas pracy. Tworzy ciepłą i nie śliską warstwę, która po posprzątaniu pozostawi suchą powierzchnię. Specjalna
powłoka daje suchemu produktowi odporność przed ogniem. SPILPLUS rozkłada się biologicznie, nie powoduje
problemów w kanalizacji.

Sorbent sypki ÖL-EX   Typ: 7382

Sorbent olejowy do przemysłu, dróg i zbiorników wodnych. Jest to średnio ciężki sorbent poliuretanowy możliwy
do użycia przy każdej pogodzie na drogach i powierzchniach wody. Charakteryzuje się wysoką chłonnością przede
wszystkim olejów i niemal zerowym wchłanianiem wody. Różne wymiary ziaren sorbentu pomagają również
w doczyszczaniu śladów oleju, ponadto jest miękki i nie powoduje uszkodzeń czyszczonych powierzchni.

Wysoka jakość

od 27,00
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