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TÍPUS MEGNEVEZÉS
CSOMALOGÁS

(l)
CSOMAGOLÁS
TARTALMA (kg)

ELNYELŐ KÉPESSÉG
olaj / víz (l/csomag)

ÁR
(Ft)

6652 ABSODAN - DN 1 20 l PE zsák fogantyúval 10 13 / 13 3 100,-
7029 SPILKLEEN GRANULES - SK 12 30 l PE zsák tölcsérrel 14 8 / 10 3 400,-
7030 SPILPLUS - SK 2 30 l PE zsák tölcsérrel 10 8 / 11 3 000,-
7382 ÖL-EX 40 l PE zsák 10 23 / 0 8 400,-

ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK
KÉRJE TELJES VÁLASZTÉKUNK BEMUTATÓJÁT!

SPILKLEEN
- Szórható abszorbensek folyadékok elnyelésére.

- A készítményt a celulóz feldolgozásával állítják elő,
a felhasznált Spilkleen égetéssel könnyen megsemmisíthető.

- Hatásosabb a klasszikus granulátumoknál, 30 literes 
csomagolásban kínáljuk.

- A Spilkleen elég nehéz ahhoz, hogy használat közben
ne fújja szét a szél, a kezelt felület nem síkos és az eltakarítás
után csaknem teljesen szárazzá válik.

ABSODAN - DN 1
6652 típus

- Szórható folyadékfelszívó, gyors folyadékelnyelést biztosít.

- A betonról, aszfaltról és a macskakőről
is kiválóan eltávolítja a olaj, ill. kőolaj foltokat.

- Használata után az úttest nem csúszik és száraz marad.

- A legtöbb vegyszer felszívására is alkalmas.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1   7029 típus

Kiváló olaj- és vízszívó képessége van. Ezért inkább belsőtérben használható. Speciálisan ajánlott abszorbens általános
használatra. A SPIKLEEN GRANULES a papíripar reciklált mellékterméke. Gyorstisztítószerként vagy általános abszorbens-
ként használható. Mivel hő kezelt melléktermékről van szó, ez a fajta granulátum nem ég.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 7030 típus

Alkalmas belsőtéri használatra. A legelterjedtebb típus, víz, olaj felszívására alkalmas. Pormentes csúszásgátló granulátum, amely
nem foszlik porrá, ezért előnyt jelent a nehézipari felhasználásában. A SPILPLUS az egész munkanapon a padlón maradhat,
meleg és csúszásmentes felületet biztosít, amely így a műszak végén való összesöpréskor száraz marad. A készítményt az agyag
bevonat ellenállóvá teszi a tűzzel szemben. A SPILPULS nem okoz gondot a szennyvíz csatornában, mivel biológiailag
lebomlik.

Ömlesztett felitatóanyag Öl-EX 7382 típus

Közepesen nehéz fajsúlyú poliuretánból készült ömlesztett szorbens, amely használható úttestekre, padlózatra és a víz
felszínre. Hidrofób, a vizet nem szívja. Különböző szemcseméret kitűnően eltávolítja az olajfoltokat az útburkolatról.
A szemcsék puha felülete biztosítja, hogy nem karcolja meg az ipari padozat felületét.

SPILKLEEN használatának részletképe.

ADR minősítésű zsákok kaphatóak:
120 l (760 x 1100 mm, 60 mikron, fekete: 240,- Ft/db)
240 l (950 x 1250 mm, 60 mikron, fekete: 250,- Ft/db)

Kiváló minőség

3 000 Ft-tól
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