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 Univerzális (szürke) - az összes nem agresszív folyadék felszívásához (víz, hűtőfolyadék, gázolaj, oldószerek, olajemulziók, hidraulikus olaj, növényi és motorolaj).
Hidrofób (fehér) - a vízzel nem keveredő és a víznél könnyebb anyagok összegyűjtéséhez, a vizet nem szívja magába és hosszú ideig úszik a vízen. Szilárd padlón is 
használható. Kitűnően magába szívja a hidraulikus és motor olajokat, kőolajat, petróleumot, benzint és gázolajat. A felszívott anyagok nem szivárognak ki.
Vegyszerálló (rózsaszínű) - agresszív folyadékok felszívatásához (olajok, vágó- és hűtőemulziók, nátrium-hidroxid, ammónia vizes oldata). Rózsaszínű kivitele miatt más 
itató anyagokkal nem keverhető össze. A felszívott anyagok nem szivárognak ki. Az itató anyag semleges, nem változtatja meg a felszívott anyagok tulajdonságait. 

 Balesetek megakadályozására és elhárítására szolgáló gyártmányok, a biztonságos és tiszta munkahelyért 

•  a felszívott anyagok nem folynak ki belőle
• gyorsan felszívja a folyadékokat
• könnyen elégethető
• nem porzik 

 ÖMLESZTETT BEFOGADÓ 
ANYAGOK 

 Gazdaságos szórható felitató anyag, amely 
vészhelyzetekben gyorsan és egyszerűen 
alkalmazható sík és egyenetlen terepen is. Az 
univerzális szórható anyag kitűnően megtisztítja a 
betonpadlókat, az aszfaltutakat vagy más szilárd 
közlekedő felületeket az olajfoltoktól. 

univerzális hidrofób vegyszerálló

súly kg 10 10 3
szívóképesség l 13 28 45

sz. 2G 754 516 2G 754 515 2G 422 973
Ft 12.500,- 19.000,- 37.100,-

≥ 5 db sz. 2G 338 218 2G 338 219 2G 338 220
Ft/db 11.400,- 18.000,- 34.800,-

 Ft  /db  2G 338 218

 11.400,- 

•  finomszemcsés, univerzális itató anyag, 
különösen jól használható magas viszkozitású 
anyagokhoz (festékekhez, fűtőolajhoz)

• éghetetlen kovaföld
• útra is kiszórható
• télen csúszásgátló szóróanyagként is 

használható
• agresszív vegyszereknek is ellenáll (kivéve a 

fluorsavat)
• könnyen összesöpörhető, csak kis mértékben 

porzik
• a felszívott anyagok nem szivárognak ki 

univerzális univerzális univerzális

súly kg 5 10 20
szívóképesség l 7.5 15 30
csomagolás vödör vödör zsák

sz. 2G 364 114 2G 364 116 2G 364 118
Ft 5.450,- 8.970,- 15.700,-

≥ 5 cs. e. sz. 2G 364 115 2G 364 117 2G 364 119
Ft/csom. 4.640,- 8.150,- 14.800,-
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