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sorbent bez škodlivého materiálusorbent bez škodlivého materiálusorbent bez škodlivého materiálusorbent bez škodlivého materiálu    
    

� neabrazivníneabrazivníneabrazivníneabrazivní    
� až o 75% méně odpadu než u minerálních sorbentůaž o 75% méně odpadu než u minerálních sorbentůaž o 75% méně odpadu než u minerálních sorbentůaž o 75% méně odpadu než u minerálních sorbentů    
� vysoká absorbční stabilita (netvoří bláto)vysoká absorbční stabilita (netvoří bláto)vysoká absorbční stabilita (netvoří bláto)vysoká absorbční stabilita (netvoří bláto)    
� prevence úrazů uklouznutím díky protiskluzovprevence úrazů uklouznutím díky protiskluzovprevence úrazů uklouznutím díky protiskluzovprevence úrazů uklouznutím díky protiskluzovým vlastnostemým vlastnostemým vlastnostemým vlastnostem    
� díky velikosti a tvaru zrn nepráší v průvanudíky velikosti a tvaru zrn nepráší v průvanudíky velikosti a tvaru zrn nepráší v průvanudíky velikosti a tvaru zrn nepráší v průvanu    
� snadná manipulace díky nízké hustotěsnadná manipulace díky nízké hustotěsnadná manipulace díky nízké hustotěsnadná manipulace díky nízké hustotě    
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
ABSORBANTABSORBANTABSORBANTABSORBANT     TDDTDDTDDTDD     je inertní produkt s vysokou nasákavostí určený pro likvidaci úniku všech typů 
průmyslových kapalin a tekutých látek (oleje, paliva, chemikálie, voda, atd.). Díky hranatému tvaru 
zrn se ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT     TDDTDDTDDTDD nekutálí po podlaze a zůstává na aplikovaném místě. Po nasátí nevytváří 
na povrchu ztvrdlou vrstvu (tzv. betonovou desku). 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT     TDDTDDTDDTDD     je určen pro všechny provozy a průmyslová odvětví, kde se manipuluje s    
nebezpečnými kapalinami a hrozí riziko jejich rozlití. Např. na silnice a dálnice pro hasiče, údržby 
silnic a dálnic, soukromá a veřejná parkoviště, garáže, myčky aut, recepce, odpadová centra, 
potravinářský průmysl (slazené nápoje, mléko, krev atd.), čerpací stanice, servis a údržba 
průmyslových firem, strojírenské firmy, zemědělská družstva, atd. 
 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ABSORBANT TDDABSORBANT TDDABSORBANT TDDABSORBANT TDD rozptylte na likvidované tekutiny nebo kapaliny, které se absorbují. Poté 
můžete nebezpečné látky shromáždit a umístit do sběrné nádoby nebo pytle, aniž by se vytvořilo 
bláto, prach, nebo došlo k nebezpečí uklouznutí. U hořlavých kapalin minimalizuje rizika požáru a 
výbuchu. 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uveprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uveprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uveprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vdeny vdeny vdeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     

    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:   granule 0,3 – 1mm 
       Barva:    hnědá 
     Hustota:   30 g/cm3 

     Nasákavost vody:   137% 
     Nasákavost organických kyselin: 154% 
     Vůně:     bez zápachu 

    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  20kg pytel   (obj. č. 935020) 
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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