Več izdelkov za obvladovanje razlitja najdete
v naši spletni trgovini.

Univerzalni absorpcijski koncentrat
Za skoraj vse tekočine in podlage
• Posebej primerni za gostejše snovi,
kot so smole, barve, laki ipd.
• •Hitra vezava: raztresete – počakate,
da vpije tekočino – zavržete
• Test TÜV
• 100 l koncentrata tehta samo 15 kg

Večnamenski vezni granulati tipa III R

Izjemno vpojen
1 kg granulata veže 8,4 kg olja, 14 kg
natrijevega luga ali 9,7 kg žveplene kisline.
Univerzalna uporaba kot granulat
v vreči za posipanje, v vpojni krpi
kot vpojna cev in vpojna blazina.

Za uporabo v prostorih in na prostem – atest DEKRA
• Za vpijanje olj, lakov, baz, kislin, biodizelskega goriva
• Brez lepljenja in sprijemanja – počakate, da vpije tekočino,
in preprosto pometete
• Optimalna uporaba zaradi nizke teže – precizno odmerjanje
1 vreča (12 kg = 40 l) zadostuje za pribl. 15 m² in veže pribl.
12 l olja.
Primerno za prometne površine z razlitim oljem.

Dob. Vezava
enota

48

36

432

Teža

Vsebina

Širina x dolžina

Granulat v vreči

16 kg
16 kg
16 kg
12 kg
12 kg
12 kg

10 l
50 l
100 l
–
–
–

–
–
–
Ø 75 mm x 1.2 m
Ø 75 mm x 3 m
300 mm x 300 mm

Št.

l/DE
4

Izvedba

€ / DE
741 070-7P
94,90
741 072-7P
729,-

Vpojne cevi
Vpojne blazine

Dob. Vezava
enota
l/DE
10
145
2
145
1
145
24
93
8
82
40
68

Št.

€ / DE

741 138-7P
741 139-7P
741 141-7P
741 142-7P
741 143-7P
741 145-7P

145,82,90
72,90
269,235,369,-

Prilagodljivi tesnilni sistemi
Zaščita pred razlitimi nevarnimi snovmi
• Zatesnitev – omejitev – preprečevanje
• Odpornost proti mnogim kemikalijam,
oljem in tekočinam na vodni osnovi

Privezovalni trakovi
kot dodatna oprema

1 + 2 Začasna zatesnitev
• Posebna umetna snov se dobro prime podlage,
je prilagodljiva in tesni
• Robustnost in možnost ponovne uporabe – preprosto
čiščenje z milnico

1 Tesnilne podlage
Za hitro zatesnitev odtokov, odtočnih kanalov itd.
Podlaga mora biti na vseh straneh širša od odtoka
za pribl. 80 mm. Debelina 8 mm.

3
Priročni privezovalni trakovi kot dodatna oprema

Izvedba
Dolžina x širina
Št.
€

2

Kvadratna oblika
mm

400 x 400
123 294-7P
155,-

600 x 600
713 360-7P
289,-

800 x 800
713 361-7P
449,-

23079

Okrogla oblika
1000 x 1000
713 362-7P
579,-

Ø 450
123 296-7P
189,-

Ø 850
123 295-7P
319,-

2 Zaporne pregrade
Razlite tekočine hitro omejite ali preusmerite.
Posamezne elemente lahko povežete med seboj
(tudi za izdelavo obroča).
3-metrska pregrada z ročaji.
Dolžina x širina x višina

434 www.kaiserkraft.si

3 Stalne zaporne pregrade

1

€ / par 25,90

Št.
€

mm

Trajna zaščita pred puščanjem – v prostorih in na prostem
• Zelo robustna, povozna z običajnimi vozili v proizvodnji
• Iz gibljivega visoko odpornega poliuretana
Preprosta pritrditev s sidrnimi vijaki ali lepljenjem s silikonom
(ni priložen).
Za optimalno zaščito območij, ki jih še posebej ogroža puščanje.
Debelina 60 mm.

Izvedba

2000 x 50 x 45

3000 x 100 x 70

713 358-7P
309,-

123 292-7P
569,-

Vsi artikli franko kupec.

Dolžina
Širina
Št.
€

mm
mm

ravna

kotna

povezava

1500
100
123 297-7P
215,-

370 / 370
100
123 298-7P
115,-

100
120
123 299-7P
31,90

Na modrem ozadju:
dobavni rok je 12 delovnih dni.

23079

Št. 713 363-7P 

