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 Uniwersalne (szare) - do usuwania wszelkich nieagresywnych cieczy (woda, ciecz chłodząca, olej napędowy, rozpuszczalniki, emulsje olejowe, olej hydrauliczny, roślinny i 
silnikowy).
Hydrofobowe (białe) - do usuwania substancji z powierzchni wody i z powierzchni stałych, długo pływają po powierzchni i nie nasiąkają wodą. Dobrze pochłaniają np. 
olej, olej hydrauliczny, olej silnikowy, naftę, benzynę, olej napędowy. Sorbenty nie zmieniają właściwości zebranych substancji. Skutecznie zatrzymują zebrane substancje.
Odporne chemicznie (różowe) - do usuwania agresywnych cieczy (oleje, emulsje do obróbki skrawaniem i emulsje chłodzące, kwasy, wodorotlenek sodu, roztwór wodny 
amoniaku). Różowe zabarwienie wyklucza możliwości pomylenia z innymi sorbentami. Skutecznie zatrzymuje zebrane substancje. Sorbenty nie zmieniają właściwości 
zebranych substancji. 

 Produkty do zapobiegania i likwidacji awarii, dla bezpiecznego i czystego stanowiska pracy 

•  zatrzymuje zebrane substancje
• bardzo szybko absorbuje
• łatwo się spala
• małe zapylenie 

 ABSORBENTY SYPKIE 

 Ekonomicznie korzystne sorbenty sypkie nadają się 
do szybkiego i łatwego zastosowania w sytuacjach 
kryzysowych, na równym i pofałdowanym terenie. 
Uniwersalny granulat absorpcyjny wspaniale czyści 
także plamy olejowe z betonu, kostki brukowej i 
asfaltu drogowego. 

uniwersalny hydrofobowy odporny chemicznie

ciężar kg 10 10 3
absorpcyjna wydajność l 13 28 45

nr 2G 754 516 2G 754 515 2G 422 973
zł 90,- 247,- 450,-

≥ 5 szt. nr 2G 338 218 2G 338 219 2G 338 220
zł/szt. 81,- 222,- 399,-

 zł  /szt.  2G 338 218

 81,- 

•  drobnoziarnisty uniwersalny sypki sorbent, 
nadający się szczególnie do bardzo lepkich 
substancji – farby, mazut

• niepalna krzemionka
• nadaje się do jezdni
• może być stosowany jako materiał posypowy w 

okresie zimowym
• odporny na agresywne środki chemiczne z 

wyjątkiem kwasy fluorowodorowego
• łatwy do zamiecenia, niskie zapylenie
• zatrzymuje zebrane substancje 

uniwersalny uniwersalny uniwersalny

ciężar kg 5 10 20
absorpcyjna wydajność l 7.5 15 30
opakowanie wiaderko wiaderko worek

nr 2G 364 114 2G 364 116 2G 364 118
zł 64,- 106,- 185,-

≥ 5 opak. nr 2G 364 115 2G 364 117 2G 364 119
zł/opak. 57,- 94,- 167,-

 SORBENT SYPKI EKSTRA 
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