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технически

Абсорбираща среда зърно за екологични разливи замърсяване

Последна дата редакция: 13/04/2016

ECOABSORB MECOABSORB M

ОПИСАНИЕ
Той е промишлен абсорбиращ специален размер 
на зърното, което подобрява абсорбцията, Canary 
направен от 100% рециклирани материали. Той се 
състои от смес от гранули и прах се оставя да действа 
по-бързо и ефективно, отколкото друг абсорбиращ

ПРИЛОЖЕНИЯ
ECOABSORB М е промишлен абсорбент, който има 
много висок абсорбционен капацитет, подходящ 
за най-трудните случаи, независимо от вида на 
масло, което е замърсено или химичен агент. Най-
ниска волатилност на зърното с отлична абсорбция 
прах мощност го правят идеален както на открито и 
закрито.

Като водоустойчива продукт е в състояние да поеме 
разливи на неабсорбирано присъствие на вода към 
него, като по този начин спестява ненужни отпадъци 
начин.

Той е идеален за нефт или химически разливи 
на твърдо, твърди повърхности, дали пътища, 
магистрали или промишлени обекти. промишлена 
абсорбиращ ECOABSORB M осигурява пълно и 
цялостно почистване на повърхността, е в състояние 
да абсорбира между 3,7 и 10 пъти собственото си 
тегло. Той също така поддържа на ниски разходи за 
обезвреждане на отпадъците. Показан за употреба 
при:
военноморски и порт сектор
Маршрутите за движение.
промишлени и търговски предприятия.
Ремонт и производствени предприятия.
Транспортни фирми и трафик.
Търговия с минерални масла, нефт и транспорт
домашни дейности и работни срещи, домове и 
гаражи.

ИМОТИ
Лесно и бързо действащ.
икономически
Прилагане на масла и въглеводороди.
Висок капацитет за усвояване, без спичане.
Съвместим с работната среда.
Водоустойчива.
да подметки за обувки, колелата на превозните 
средства, и т.н. Това не залепва

НАПРАВЛЕНИЯ
За разливи върху почвата, покриване на петното с 
ECOABSORB M, изчакайте необходимото време, за 
да абсорбира и втрийте внимателно с четка върху 
петното, и събират с лопата.
За разливи на вода, покриване на предния фронт 
на разлива да се предотврати разпространението 
му и отиде самото влизане с разпределението на 
ECOABSORB M, в петното, докато напълно покрит, 
премахване и събиране на продукта с лопати мрежи 
и т.н.
Използвайте подходящи лични предпазни средства.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Основен материал: 100% полиуретан продукт
Обемна плътност: прибл. 450 гр / л.

Предлага и като:
P ECOABSORB прах.
ECOABSORB гранулирана G.

ПРЕДСТАВЯНЕ:
Big Bag - голяма торба 23 LTS. - Малка чанта от 3.5 
литра.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Данните за информационни и технически отразени тук са примерни и 
подлежат на промяна без предизвестие. Те се основават на данни и знания 
считат за вярно и точно. Въпреки това, ние нямаме контрол върху условията, 
при които нашите продукти се транспортират, съхраняват, обработват 
или използват от нашите клиенти. Затова нашата гаранция е ограничено 
изключително на качеството на продукта. Няма информация или препоръка 
тълкува като нарушение на някакъв закон или законова разпоредба в сила.


