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 Univerzální (šedé) - pro sběr veškerých neagresivních kapalin (voda, chladící kapaliny, motorová nafta, rozpouštědla, olejové emulze, olej hydraulický, rostliný i 
motorový).
Hydrofobní (bílé) - pro sběr látek z vodní hladiny i z pevného povrchu, dlouhodobě plavou na hladině a nesají vodu. Dobře sorbují např. olej, hydraulický olej, motorový 
olej, ropu, petrolej, benzín, motorovou naftu. Sorbenty nemění vlastnosti pohlcených látek. Zachycené látky se samovolně neuvolní.
Chemicky odolné (růžové) - pro sběr agresivních kapalin (oleje, řezné a chladicí emulze, kyseliny, hydroxid sodný, vodný roztok amoniaku). Růžové zabarvení vylučuje 
možnost záměny s jinými sorbenty. Zachycené látky se samovolně neuvolní. Sorbenty nemění vlastnosti pohlcených látek. 

 Výrobky pro prevenci a likvidaci havárií, pro bezpečné a čisté pracoviště 

•  neuvolní zachycené látky
• sorbuje velmi rychle
• snadno spalitelné
• nízká prašnost 

 SYPKÝ SORBENT 

 Ekonomicky výhodné sypké sorbenty jsou vhodné 
pro rychlé a snadné použití v krizových situacích, na 
rovném i členitém terénu. Univerzální sorpční drť 
výborně čistí také olejové skvrny z betonu, zámkové 
dlažby i silničního asfaltu. 

univerzální hydrofobní chemicky odolný

hmotnost kg 10 10 3
sorpční kapacita l 13 28 45

obj. č. 2G 754 516 2G 754 515 2G 422 973
Kč 480,- 1.090,- 2.100,-

≥ 5 ks obj. č. 2G 338 218 2G 338 219 2G 338 220
Kč/ks 450,- 970,- 1.860,-

 Kč  /ks  2G 338 218

 450,- 

•  jemnozrnný univerzální sypký sorbent, zvláště 
vhodný pro vysoce viskózní látky – barvy, 
mazut

• nehořlavá křemelina
• vhodný pro vozovky
• lze jej použít jako posypový materiál v zimním 

období
• odolává agresivním chemikáliím s výjimkou 

kyseliny fluorovodíkové
• lze snadno zamést, nízká prašnost
• neuvolňuje zachycené látky 

univerzální univerzální univerzální

hmotnost kg 5 10 20
sorpční kapacita l 7.5 15 30
balení kbelík kbelík pytel

obj. č. 2G 364 114 2G 364 116 2G 364 118
Kč 310,- 510,- 870,-

≥ 5 bal. j. obj. č. 2G 364 115 2G 364 117 2G 364 119
Kč/bal. 280,- 460,- 790,-

 SYPKÝ SORBENT EXTRA 
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 L I K V I D A C E  N E B E Z P E Č N Ý C H  L Á T E K 


