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TYP NÁZOV
VEĽKOSŤ BALENIA

(l)
OBSAH BALENIA

(kg)
SORPČNÁ SCHOPNOSŤ

OLEJ / VODA (l / BALENIE)
CENA 
(EUR)

6652 ABSODAN - DN 1 Vrece PE 20 l s držadlom 10 13 / 13 13,40
7029 SPILKLEEN GRANULES - SK 12 Vrece PE 30 l s výsypkou 14 8 / 10 13,80
7030 SPILPLUS - SK 2 Vrece PE 30 l s výsypkou 10 8 / 11 12,30
7382 ÖL-EX Vrece PE 40 l 10 23 / 0 28,00

SYPKÉ SORBENTY

SPILKLEEN
- Sypké sorbenty pre odsávanie kvapalín.

- Jedná sa o výrobky, ktoré vznikajú následnou úpravou celulózy, použitý sorbent 
je možné ľahko spáliť.

- Vyššia účinnosť oproti klasickým granulátom.

- Pri zásahu nie je rozfúkavaný vetrom, ošetrená plocha sa nešmýka
a po uprataní zostáva povrch takmer suchý.

ABSODAN - DN 1
Typ: 6652

- Sorpčné granule s vysoko poréznou surovinou, ktorá zabezpečuje dobré sorpčné
vlastnosti a rýchlu sorpciu.

- Výborne čistí olejové škvrny aj ropné emulzie z betónu, zámkovej dlažby
a cestného asfaltu.

- Zvlášť vhodný na upratovanie kvapalín z vozovky a spevnených
komunikácií - čistí do sucha, vyčistená plocha nie je klzká.

- Chemicky odolný - je možné použiť na väčšinu chemikálií.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1   Typ: 7029

Vysoká sorpčná schopnosť ako oleja, tak aj vody. Preto sa hodí skôr do vnútorných priestorov. Špeciálne navrhnutá ako 
absorbent pre všeobecné použitie. SPILKLEEN GRANULES sú recyklovaným vedľajším výrobkom papierenského priemyslu.
Možno ho použiť ako rýchly upratovací prostriedok alebo ako obecný absorbent. Nakoľko sa jedná o tepelne upravovanú
usadeninu, je tento typ granúl celkom nehorľavý.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2   Typ: 7030

Vhodný do vnútorných priestorov. Najrozšírenejší typ, saje olej aj vodu. Jedná sa o bezprašné a protišmykové granule, ktoré
sa nerozpadnú na prach a sú preto vhodné do oblasti so silnou prevádzkou. SPILPLUS môže zostať na podlahe v priebehu 
pracovného dňa a udržuje teplý, protišmykový povrch, ktorý po zametení na konci zmeny zostane suchý. Ílovitý povlak
dáva suchému výrobku odolnosť voči ohňu. SPILPLUS sa biologicky odbúra a nepôsobí tak problémy v odpadovej kanalizácii.

Sypký sorbent ÖL-EX   Typ: 7382

Olejový sorbent do priemyslu, na vozovky a vodné zdroje. Jedná sa o stredne ťažký polyuretánový sorbent použiteľný
v akomkoľvek počasí na cestách a vodných plochách. Má vysokú sorpčnú schopnosť predovšetkým olejových látok
a takmer nulovú absorpciu vody. Rôzne veľkosti zŕn sorbentu pomáhajú aj pri dočistení olejových stôp, navyše je mäkký
a nespôsobuje poškodenie ošetrovaných plôch.

Praktická ukážka - použitie Sorbentu SPILKLEEN
na pracovisku.

Vysoká kvalita

od 12,30

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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