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 Univerzálne (šedé) – na zber všetkých neagresívnych kvapalín (voda, chladiace kvapaliny, motorová nafta, rozpúšťadlá, olejové emulzie, olej hydraulický, rastlinný aj 
motorový).
Hydrofóbne (biele) – na zber látok z vodnej hladiny aj z pevného povrchu, dlhodobo plávajú na hladine a nesajú vodu. Dobre sorbujú napr. olej, hydraulický olej, motorový 
olej, ropu, petrolej, benzín, motorovú naftu. Sorbenty nemenia vlastnosti pohltených látok. Zachytené látky sa samovoľne neuvoľnia.
Chemicky odolné (ružové) – na zber agresívnych kvapalín (oleje, rezné a chladiace emulzie, kyseliny, hydroxid sodný, vodný roztok amoniaku). Ružové sfarbenie vylučuje 
možnosť zámeny s inými sorbentmi. Zachytené látky sa samovoľne neuvoľnia. Sorbenty nemenia vlastnosti pohltených látok. 

 Výrobky na prevenciu a likvidáciu havárií, pre bezpečné a čisté pracovisko 

•  neuvoľní zachytené látky
• absorbuje veľmi rýchlo
• jednoducho spáliteľné
• nízka prašnosť 

 SYPKÝ SORBENT 

 Ekonomicky výhodné sypké sorbenty sú vhodné pre 
rýchle a jednoduché použitie v krízových situáciách, 
na rovnom i členitom teréne. Univerzálna absorpčná 
drvina výborne čistí aj olejové škvrny z betónu, 
zámkovej dlažby aj cestného asfaltu. 

univerzálne hydrofóbne chemicky odolný

hmotnosť kg 10 10 3
sorpčná kapacita l 13 28 45

obj. č. 2G 754 516 2G 754 515 2G 422 973
€ 18,75 41,65 100,80

≥ 5 ks obj. č. 2G 338 218 2G 338 219 2G 338 220
€/ks 17,85 39,65 96,-

 €  /ks  2G 338 218

 17,85 

•  jemnozrnný univerzálny sypký sorbent, 
obzvlášť vhodný na vysoko viskózne látky – 
farby, mazut

• nehorľavá kremelina
• vhodný na vozovky
• je možné ho použiť ako posypový materiál v 

zimnom období
• odoláva agresívnym chemikáliám s výnimkou 

kyseliny fluorovodíkovej
• je možné ho ľahko zamiesť, nízka prašnosť
• neuvoľňuje zachytené látky 

univerzálne univerzálne univerzálne

hmotnosť kg 5 10 20
sorpčná kapacita l 7.5 15 30
balenie vedro vedro vrece

obj. č. 2G 364 114 2G 364 116 2G 364 118
€ 13,40 20,30 36,30

≥ 5 bal. j. obj. č. 2G 364 115 2G 364 117 2G 364 119
€/bal. 12,75 19,35 34,55

 SYPKÝ SORBENT EXTRA 
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