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 Universale (gri) - pentru colectarea oricăror lichide neagresive (apă, lichide de răcire, motorină, solvenţi, emulsii de ulei, ulei hidraulic, ulei vegetal şi ulei de motor).
Hidrofobe (albe) - pentru colectarea substanţelor de pe suprafeţele apelor şi suprafeţe solide, plutesc timp îndelungat pe suprafaţă şi nu absorb apă. Absorb bine ulei, ulei 
hidraulic, ţiţei, benzină, motorină. Sorbenţii nu modifică proprietăţile substanţelor absorbite. Substanţele captate nu se eliberează singure.
Rezistente chimic (roz) - pentru colectarea substanţelor agresive (uleiuri, emulsii de tăiere şi de răcire, acizi, hidroxid de sodiu, soluţie apoasă de amoniac). Culoarea roz 
elimină posibilitatea de confundare cu alţi sorbenţi. Sorbenţii nu modifică proprietăţile substanțelor absorbite. 

 Produse pentru prevenirea şi lichidarea avariilor, pentru locuri de muncă sigure şi curate 

•  nu eliberează substanţele captate
• absoarbe foarte repede
• pot fi arse uşor
• prăfuire scăzută 

 SORBENT PULVERULENT 

 Sorbenţii pulverulenţi, avantajoşi din punctul de 
vedere economic, sunt indicaţi datorită utilizării lor 
simple şi rapide în situaţii de criză, pe teren plan sau 
accidentat. Material mărunt universal de absorbţie 
curăţă perfect şi petele de ulei de pe beton, de pe 
dale şi de pe asfaltul şoselelor. 

universal hidrofob rezistent chimic

greutate kg 10 10 3
capacitate de absorbţie l 13 28 45

cda. nr. 2G 754 516 2G 754 515 2G 422 973
RON 110,- 292,- 680,-

≥ 5 buc. cda. nr. 2G 338 218 2G 338 219 2G 338 220
RON/buc. 105,- 278,- 648,-

 RON  /buc.  2G 338 218

 105,- 

•  sorbent pulverulent universal, cu granulaţie 
fină, potrivit îndeosebi pentru substanţe foarte 
vâscoase – vopsele, păcură

• diatomit neinflamabil
• potrivit pentru şosele
• poate fi utilizat ca şi material de împrăştiere în 

perioada de iarnă
• rezistă la substanţe chimice agresive, cu 

excepţia acidului fluorhidric
• poate fi măturat uşor, prăfuire redusă
• nu eliberează substanţele captate 

universal universal universal

greutate kg 5 10 20
capacitate de absorbţie l 7.5 15 30
ambalare găleată găleată sac

cda. nr. 2G 364 114 2G 364 116 2G 364 118
RON 89,- 150,- 251,-

≥ 5 u. amb. cda. nr. 2G 364 115 2G 364 117 2G 364 119
RON/amb. 85,- 143,- 239,-

 SORBENT PULVERULENT EXTRA 

 L I C H I D A R E A  S U B S T A N Ţ E L O R  P E R I C U L O A S E 


