
Bindmiddelen en prodUCten
voor lekkage-noodgevallen

Beknopte handleiding ter preventie
en voor noodgevallen tijdens de
omgang met gevaarlijke stoffen
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Veiligheid in uw bedrijf

n   Wettelijke voorschriften
alsmede nationale en
 internationale milieu -
wetgeving verplichten
 ondernemingen in de
 omgang met gevaarlijke
stoffen, geschikte
 preventieve veiligheids-
maatregelen te treffen
om negatieve invloeden
op de medewerkers en
het milieu te voorkomen.

n   Vermijd hoge kosten en
extra tijdsinvesteringen
als gevolg van boetes,
 saneringen, afvoer- en
opruimwerkzaamheden.

n   Bescherm uw medewer-
kers, het milieu en uw
 bedrijf met onze professio-
nele bindmiddelen tegen
gelekte gevaarlijke stoffen.

Preventie 

Voorkom schade in sectoren
met een verhoogd risico
 doelgericht met de juiste
bindmiddelen en producten
voor het lekkagebeheer.

In geval van nood 

Snelle en effectieve hulp
in geval van lekkages en
 machineschade bieden 
de  juiste producten voor
 noodgevallen, om verder-
gaande schade  onmiddellijk
te vermijden.

Bindmiddelen / aBsorptie-
middelen / lekkageBeheer

overal waar gevaarlijke
stoffen zoals olie, benzine,
diesel, chemicaliën, zuren,
logen, oplosmiddelen en
dergelijke worden getrans-
porteerd, opgeslagen,
 behandeld en verwerkt,
ontstaan risico’s. 

Zo kunnen ongecontro-
leerde lekkages, gemorste
stoffen en druppelende
leidingen bijvoorbeeld
 vervuiling van grond-
of oppervlaktewater tot
 gevolg hebben of slip -
gevaar vormen voor
 personen en voertuigen.

met deze beknopte
handleiding willen wij
u helpen het effectiefst
en voordeligst bind -
middel te kiezen, opdat
u voor uw toepassing of
in geval van nood altijd
de ideale oplossing bij
de hand heeft.
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Preventieve toepassing 

Voor of onder machines en
kleine emballages. Als onder-
legger voor verontreinigde
 gereedschappen en machi-
neonderdelen, op de werk-
bank of op het werkblad. 

Op bedrijfsinterne voetpaden
en wegen. Inperking van
 gelekte vloeistoffen. 

Onder druppelende leidingen. 
Voor de reiniging van onder-
delen. Op verharde en onver-
harde vloeren. 

Voor stofvrije toepassingen. 

Toepassing in geval van
nood 

Opname van lekkages binnen
en buiten, op zo effen moge -
lijke vloeren. Inperking van
schadelijke stoffen en opname
op oppervlaktewateren.

Lage kosten

n   Zeer hoge opnamecapaciteit, tot wel
25 maal het eigen gewicht

n   Sterk absorberend – daardoor minder
materiaalverbruik

n   Door het lage eigengewicht en de
 hoge opnamecapaciteit lage afvoer -
kosten

n   Tot 70% lagere afvoerkosten dan bij
gebruikelijke bindmiddelen

n   Verbruikshoeveelheid eenvoudig te
controleren

n   Afhankelijk van het toepassingsgebied
kunnen absorptiedoeken worden ge-
bruikt die wel olie, maar geen water
opzuigen 

Veiligheid en zuiverheid

n   Stofvrij, slijtvast, pluisvrij – hierdoor
geen vervuiling van en nadelige
 effecten op machines, werkplekken
en productieprocessen

n   Absorptiedoeken moeten niet met
veel moeite weer worden opgeveegd

n   Geen gevaren voor de gezondheid
 door uitglijden of door het inademen
van stof  

n   Hoge verbrandingswaarde bij
 thermische afvoer – minder dan
0,05% asresten

Eenvoudig in gebruik

n   Ideaal voor preventief gebruik voor
machines, op en onder werkbladen,
onder potentiële lekken, zoals
 kleppen, kranen, afvoeropeningen
enz. 

n   Snel, eenvoudig en effectief handelen
bij druppelende leidingen, lekkage-
noodgevallen, machineschade enz.

n   Licht – daardoor snel, eenvoudig 
en tijdbesparend te gebruiken

n   Door kleurcodering (blauw, grijs, geel)
voor iedere toepassing de juiste ab-
sorptiedoek

aBsorptiedoeken

aBsorptiedoeken van 
100 % polypropyleenveZels
Uw voordelen

Zo snel en eenvoudig werkt het:

Absorptiedoek erop
 leggen ...

laten absorberen ...

effectieve, krachtige
opname en inperking
van gelekte vloeistof-
fen. 

preventief en in geval
van nood.

gevulde absorptiedoek
afvoeren

Andere producten ter preventie 
en voor lekkagebeheer vindt u onder

www.vinklisse.nl/Absorptie



vier toepassingsgeBieden en kwaliteiten
Afhankelijk van de toepassing en de intensiteit van het gebruik

first
1-laags

Voor eenvoudig, eenmalig
 gebruik. Ideaal voor nood -
gevallen en onder machines.
Tweezijdig open, sterk absor-
berende structuur van fijne
vezels.

Twee materiaaldiktes

Medium – voor kleinere hoe-
veelheden vloeistof. 
Heavy – extra dik, dubbele
opnamecapaciteit voor grote
hoeveelheden vloeistof.

BasiC
2-laags 

Voor normaal gebruik. 
Ideaal als onderlegger op het
werkblad of onder machines.

Onderzijde open, sterk ab -
sorberende structuur van
fijne vezels. Bovenzijde extra
versterkte beschermingslaag
– slijtvast, pluisvrij en glad.
De onderste laag wist en
droogt oppervlakken af.

pro
3-laags

Ideaal voor langdurig, inten-
sief gebruik en pluisvrije
 toepassingen, bijv. voor de
reiniging van onderdelen,
als dweil enz.

Binnenzijde open, sterk absor-
berende structuur van fijne
vezels, boven- en onderzijde
versterkt door extra bescher-
mingslaag. Aan beide zijden
slijtvast, pluisvrij en glad, zeer
sterk, zeer goed absorberend,
scheurvast.

pro plUs
3-laags

Ideaal voor machines, als
 onderlegger op het werkblad
of als vloermat. 

Oploopbaar en berijdbaar. 
100% vloervriendelijk. 

Binnenzijde open, sterk
 absorberende structuur van
 fijne vezels, bovenzijde
 versterkt – slijtvast, pluisvrij
en glad, onderzijde met
 waterdichte antislipfolie.

drie Uitvoeringen
Afhankelijk van de op te nemen vloeistof

olie
Kleur blauw

Voor olie, benzine, diesel, benzeen,
 tolueen, methanol, minerale olie en
 snijolie zonder water. Waterafstotend,
drijft op water. Voor het scheiden van
olie en water.  

Kleur wit: toepassing overwegend 
voor de bescherming van opper-
vlaktewater 

Universeel
Kleur grijs 

Voor koel-, oplos- en smeermiddelen,
 koolwaterstoffen alsook derivaten
 daarvan, minerale olie, hydraulische
vloeistoffen, water, emulsies, olie, verf,
zwakke chemicaliën (neemt alle vloei-
stoffen op).

ChemiCaliËn
Signaalkleur geel 

Voor zuren (zwavelzuur, zoutzuur,
 azijnzuur enz.), logen, agressieve
 vloeistoffen, alcohol, aromaten en
 dergelijke.
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formaten

Absorptierollen
Voor grotere oppervlakken. 
Op maat te snijden.
 Doekafmetingen 40 x 50 cm.

Absorptiematten
Antislip en vloeistofdichte
 onderzijde. Oploopbaar en
 berijdbaar. 

Fleece-absorptiekussens
Voor de opname van grotere
 hoeveelheden vloeistof. Preventief
 onder potentiële lekken, zoals kleppen,
kranen, afvoeropeningen enz.

Sets voor noodgevallen
Uit voorzorg gereedhouden. 
Snelle, effectieve opname van lekkages
bij ongevallen, machineschade enz.

Waterdammen
Preventief en in geval van nood. 
Inperking en opname van gevaarlijke
vloeistoffen op oppervlaktewateren.

Vatafdekkingen
Opname van gedruppelde
vloeistoffen bij het aftappen
van vaten van 200 liter.

Absorptiedoeken
Praktische afmetingen,
in het midden in de
lengte geperforeerd.

Andere producten ter preventie 
en voor lekkagebeheer vindt u onder

www.vinklisse.nl/Absorptie

Fleece-absorptierollen
Voor het inperken van gevaarlijke vloei -
stoffen. Worden om potentiële lekken,
 bijvoorbeeld machines,  vaten enz., gelegd.
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aBsorptiegranUlaten

Toepassing in geval
van nood 

Inperking van gevaarlijke
 vloeistoffen en absorptie
van grotere lekkages,
 overwegend op verharde
 oppervlakken binnen en
 buiten. 

Ook geschikt op ruwe en
 poreuze vloeren, zoals asfalt. 

Doelmatig voor het verwijde-
ren van langere oliesporen.

Universeel 
absorptieconcentraat 

Als bindmiddel voor olie en chemicaliën
universeel te gebruiken en geschikt voor
bijna alle vloeistoffen. Onovertroffen bij
de opname van pasteuze, dus stroperi-
ge, stoffen zoals hars, lak, lijm enz. 

Zeer sterk en snel absorberend. 
Het enige universele absorptieconcen-
traat op de markt met TÜV-keurmerk.

Lage afvoerkosten door een laag
gewicht en een asrestgehalte van 0,2 %
(bij  verbranding). Bij buitentoepassing
licht  gevoelig voor wind.

Universeel absorptiegranulaat 
type III R

Sterk absorberend
bindmiddel voor
olie en chemicaliën
van zeer poreus
vulkaangesteente
voor alle wegen en
industriële vloeren.

Toegestaan voor openbare en bedrijfs -
interne verkeersoppervlakken.

Opname van olie en waterige vloei -
stoffen, zuren, logen, oxidatieve en
brandbare vloeibare chemicaliën.
Met DEKRA-keurmerk voor de opname
van biodiesel.

Houdt olie zeer goed vast en heeft
 goede absorberende eigenschappen bij
regenachtig weer. Gering eigengewicht.
PE-zak met hersluitbare doseeropening
voor zuinig en doelgericht gebruik. 

Geschikt voor fabrieksterreinen en in
 industriële bedrijven, in fabriekshallen en
werkplaatsen, in expeditiebedrijven, op
snelwegen en straten, bij de brandweer
enz. Met drievoudig DEKRA-keurmerk.
Korrelgrootte 0,3 – 4 mm.

Absorptiegranulaat Cork Sorb voor olie
type I, II en III R 

    Meervoudig bekroond,
 milieuvriendelijk bindmiddel. 
Met DEKRA-keurmerk. 

Kurk is een duurzame, 100% natuurlijke,
hernieuwbare en biologisch afbreekbare
grondstof. 

Geschikt voor de opname van allerlei
 soorten gemorste of gelekte olie,
 oplosmiddelen of andere organische
 verbindingen. Chemisch in ruime mate
inert, drijvend en zeer brandvertragend. 

Voor gebruik op verkeersoppervlakken,
industriële
vloeren en
wateropper-
vlakken.
 Toegestaan
voor gebruik
in de levens-

middelenindustrie. 1 kg Cork Sorb absor-
beert 4,8 liter olie.

Zo snel en eenvoudig werkt het:

Gelijkmatig op de 
lekkage strooien ...

kort laten 
absorberen ...

opvegen en 
afvoeren

Milieu -
vriendelijk
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formaten

Granulaat in een zak 

Om te strooien

Granulaat in een absorptie-
doek

– Absorptierol
– Absorptiekussen

Type I 

Oliebindmiddel met bijzondere geschiktheid
voor het gebruik op alle wateren 

Type II 

Oliebindmiddel voor kortstondig gebruik op
kleinere wateren en op het vaste land

Type III 

Oliebindmiddel voor bijzondere toepassingen
op een vaste ondergrond en op verkeers -
oppervlakken 

Toevoegsel R

Garandeert na gebruik voldoende grip op
de rijbaan

ClassifiCatie van olieBindmiddelen 
Volgens het Duitse Ministerie van Milieu

geBrUikte Bindmiddelen
 milieUBewUst afvoeren

n   In principe is de afvoer van gebruikte bindmiddelen altijd
 afhankelijk van de afvalstoffencode van de geabsorbeerde
stof.

n   Bij het bindmiddel moet op de desbetreffende stofbasis
worden gelet.

n   Geabsorbeerde olie, emulsies of chemicaliën moeten
 permanent in het bindmiddel gebonden blijven.

n   Het bindmiddel moet op milieuvriendelijke wijze kunnen
worden afgevoerd. Voor de thermische afvoer is een bind-
middel met een hoge verbrandingswaarde en tegelijkertijd
een lage asrestgehalte optimaal.

n   Een bindmiddel met een laag eigengewicht en een hoge
opnamecapaciteit ontlast het milieu door lagere logistieke
kosten en afvoerkosten.

wie is verantwoordelijk voor
de afvoer?

n   In principe is de veroorzaker van het afval, dus de gebruiker
van het bindmiddel, verantwoordelijk voor de afvoer.

n   Gebruikte absorptiematerialen die verontreinigd zijn door
 gevaarlijke stoffen moeten volgens de Europese wetgeving
als gevaarlijke afval worden geclassificeerd en afgevoerd.

n   De voortbrenger van het afval blijft verantwoordelijk voor zijn
afval tot dit onherroepelijk is afgevoerd.

n   De voortbrenger van het afval moet bovendien, afhankelijk
van de afvalclassificatie, bewijs over de verblijfplaats van het
afval kunnen leveren.

Andere producten ter preventie 
en voor lekkagebeheer vindt u onder

www.vinklisse.nl/Absorptie



meer prodUCten 
ter preventie en voor het lekkageBeheer

Snelle bescherming tegen lekkende
vloeistoffen. Voorkomen dat gevaarlijke
en milieuonvriendelijke substanties in
het riool terechtkomen. 

Direct klaar voor gebruik, eenvoudig te
reinigen, herbruikbaar.

Het flexibele materiaal past zich zeer goed aan
oneffen oppervlakken aan. Vloeistoffen kunnen
er niet onderdoor sijpelen en worden tegen -
gehouden. Bestand tegen de meeste oliën,
 alsook een groot aantal industriële chemicaliën
op waterbasis.

Opvangzeilen voor
 plafondlekkages 

Van daken, buizen, leidingen
enz. druppelende vloeistoffen
kunnen worden opgevangen
en doelgericht worden afge-
voerd.

Veiligheidsvaten /
 opslagtonnen 

Voor het veilig transporteren
en bergen van beschadigde
vaten met gevaarlijke stoffen.

Flexibele afdichtingen van polyurethaan

Permanente afzetdammen 

Duurzame bescherming tegen het uitbreiden
van vloeistoffen.

Opvouwbare opvangbakken

Vouwbare universele
 opvangbakken 

Lichte opvangbakken, direct klaar
voor gebruik en gemakkelijk te
verplaatsen.

Nog veel meer producten ter preventie en voor
het lekkagebeheer vindt u in onze webshop onder 

www.vinklisse.nl/Absorptie


