Sorbent Ürünler

Emici ürünler için referans

ERİTİLEREK ŞİŞİRİLMİŞ POLİPROPİLENİN AVANTAJLARI

Eritilerek şişirilmiş
polipropilen sorbentler
maliyetleri düşürmenizi
nasıl sağlar…

Granüler malzeme, endüstriyel ortamdaki yağ ve kimyasal maddeleri temizlemek amacıyla halen yaygın
bir biçimde kullanılmaktadır. Aslında döküntüleri ve sızıntıları temizlemek amacıyla, (endüstriyel) şirketlerin
%75’inin halen granüler malzemeyi kullanmalarının gerekçesi, başka alternatifleri olmaması, alternatif bir
malzemenin varlığını bilmemeleri veya granüler malzemenin en hesaplı çözüm olduğuna inanmalarıdır.
İlk bakışta bu gerekçe doğru gibi görünebilir, ancak aşağıda yer alan maliyet karşılaştırması, eritilerek şişirilmiş polipropilen sorbentlerin, başlangıçtaki satın alma bedeli yüksek olsa dahi daha hesaplı bir alternatif
olduğunu göstermektedir.
200 litre yağ döküntüsünü temizleme maliyeti.
Granüler Malzeme

Sorbent Pedler

Malzeme (kg)

200 kg (1 kg granüler malzeme
1 litre yağ emer)

10 kg (1 kg ped 20 litre yağ emer)

Kg başına fiyat (€/kg)

1 €/kg

15 €/kg

Toplam atık (kg)

400 kg (200 l yağ + 200 kg granüler
malzeme)

210 kg (200 l yağ + 10 kg ped)

Kg başına imha maliyeti (€/kg)

0,5 €/kg

0,5 €/kg

TOPLAM MALİYET

400 € (200 € + 200 €)

255 € (150 € + 105 €)

* Tahminlere ve ortalamalara dayanan temel analizdir.

Emicilik ve imha maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, eritilerek şişirilmiş polipropilen pedlerin belirgin
bir şekilde düşük maliyetli olduğu görülmektedir, böylece işçilik maliyetleri dahil edilmeden bile yaklaşık
%36,3 oranında bir tasarruf gözlenmektedir.
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İçindekiler
Eritilerek şişirilmiş polipropilen sorbentler maliyetleri düşürmenizi nasıl sağlar.
Neden polipropilen sorbent?
Sorbent Seçim Kılavuzu
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SPC ürünleri, alıcının ürünleri fiili olarak kullanıp test ederek kullanım amacına uygun olup olmadığını saptaması şartıyla satılmaktadır. Brady, hiçbir
koşul altında, SPC ürünlerinin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, hasardan, maliyetten veya
buna bağlı hasardan sorumlu tutulamaz. Brady/SPC, bu katalogda belirtilen tasarımları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme
hakkını saklı tutar. Resimler ve fotoğraflar yalnızca görsel amaçlıdır. Gerçek ürün, bu katalogda görülen üründen farklı olabilir. 2010 yılında SPC
logosu basılacak olan ürünler şunlardır: OP/SXT pedler ve rulolar, MRO/UXT pedler ve rulolar, UN pedler ve rulolar, HT rulolar ve SPC boomlar.

www.sorbentproducts.be
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• Maliyetleri Düşürme • Üretkenliği Geliştirme • Güvenliği Artırma
Artık daha fazla sektör, iş yerlerinde yağ, endüstriyel sıvı ve kimyasal madde kontrolü ve temizliği için Eritilerek
Şişirilmiş Polipropilen (MBPP) kullanmaktadır. MBPP sorbentlerin neden tercih edildiğini görmelisiniz!

Neden Polipropilen Sorbent?

GRANÜLER
MALZEMELER

• AĞIRLIĞININ 10-25 katı sıvı EMER böylelikle daha az
malzeme kullanmanızı, dolayısıyla genel düşük mülkiyet
maliyeti bakımından para tasarrufu yapmanızı sağlar.

1.

• DÜŞÜK EMİCİLİK

2.

• YAVAŞ EMİCİLİK

3.

• KİR BIRAKIR ve kullanımı daha zordur.

• KULLANIMI KOLAYDIR — dev bir kağıt havlu gibi
kullanabilirsiniz!

• İMHA MALİYETLERİ YÜKSEKTİR
çünkü kullanılması gereken hacim fazladır

• Kullanılan ürün hacmi düşüktür = İMHA MALİYETLERİ
DÜŞÜKTÜR. Ayrıca, yandığında %0,02 oranında kül
bırakması sebebiyle çevreye karşı sorumludur.

4.

Ağırlığının 1 veya 2 katı.

Saatler karşısında saniyeler.

€$£¥€$£
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MBPP SORBENTLER

• HIZLI EMER… birkaç saniye içinde emerek
döküntülerin hızla temizlenmesini sağlar.

%-36

GRANÜLER
MALZEMELER

MBPP SORBENTLER
• Toplaması ve imha etmesi KOLAYDIR zamandan ve
paradan tasarruf etmeniz sağlar.

6.

• Küçük parçacıkların girmesi sonucu
makineniz veya bitmiş ürününüz
ZARAR GÖREBİLİR. Bu nedenle pek
çok sektör, tesislerinde granüler malzemenin kullanılmasını yasaklamaktadır.

• MAKİNE DOSTUDUR
Gevşek liflerin makinenize girme veya bitmiş ürününüze
zarar verme riski yoktur.

7.

• SINIRLI kimyasal dayanıklılık

8.

• POTANSİYEL SAĞLIK TEHDİDİ
(örneğin ürün silika bazlı ise)

Neden Polipropilen Sorbent?

5.

• Temizlemesi ZORDUR ve ekstra
işçilik gerektirir.

• YÜKSEK kimyasal dayanıklılık — MBPP, yüksek
güvenlik bakımından, zararlı kimyasal maddelerle reaksiyona girmez.

• GÜVENLİDİR — solunan toz parçacıkları potansiyel
sağlık riski taşımaz.

Bir sorbent kullanıcısı olarak, sızıntılarınızın, akıntılarınızın ve döküntülerinizin en az %75’inin nerelerde oluştuğunu
bilme şansına sahipsiniz. MBPP sorbentler kullanarak, sorbentleri bu risk bölgelerine kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.
Bu işlemi granüler malzemeleri kullanarak yapmak oldukça kirli bir iştir.
AKILLI DÜŞÜNÜN… AKILLI ÇALIŞIN

www.sorbentproducts.be
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evet

İÇ MEKANLAR

YALNIZCA YAĞ
BAZLI SIVILAR

Sıvıların toprağa sızmasını önleyecek bir bariyere mi ihtiyacınız var?
Daha az hav bırakan bir ürünü
mü tercih ediyorsunuz?
hayır

evet
YAĞ VE/VEYA DİĞER
Sıvıların toprağa sızmasını önleyeSIVILAR VE KİMYASAL
cek bir bariyere mi ihtiyacınız var?
MADDELER
– çözücüler
– asitler
– ve benzeri maddeler

Daha az hav bırakan bir ürünü
mü tercih ediyorsunuz?
hayır

Sosisler, yastıklar, döküntü
kitleri ve boomları içeren
tam ürün serisi de mevcuttur
sayfa 17, 18, 19, 28, 29, 30, 36,

37-44

DIŞ MEKANLAR

SEÇİM KILAVUZU

evet

YALNIZCA YAĞ
BAZLI SIVILAR

Sıvıların toprağa sızmasını önleyecek bir bariyere mi ihtiyacınız var?
Daha az hav bırakan bir ürünü
mü tercih ediyorsunuz?
hayır

evet
YAĞ VE/VEYA DİĞER
SIVILAR VE KİMYASAL Acil bir kimyasal döküntü durumu
veya temizlik için mi?
MADDELER

Tehlikeli bir kimyasal madde mi?

– çözücüler
– asitler
– ve benzeri maddeler

DENİZCİLİK

hayır
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evet

YALNIZCA YAĞ
BAZLI SIVILAR

Kalın yağ mı?
Ekstra sağlamlığı mı tercih
ediyorsunuz?
hayır

TM (pedler + rulolar)
evet

hayır

SXT (pedler + rulolar)

sayfa 8, 13

OP (pedler + rulolar)

sayfa 9, 14

BSM (rulolar)

evet

sayfa 12

sayfa 34

UXT veya SIR

(pedler + rulolar) sayfa 23, 26 ve 34

hayır

MRO veya BM

(pedler + rulolar) sayfa 24, 27 ve 32

hayır
evet

hayır

MRO/GP

sayfa 24, 27 ve 25, 28

Sınırlı trafikle genel
kullanım/bakım:

BM/HT

sayfa 32, 33

Yoğun trafikli kaldırımlar:

SIR

sayfa 34

Daha az hav bırakan ürün
gerektiren genel kullanım/
bakım:

UXT

sayfa 23, 26

Laboratuarlar/tehlikeli
kimyasal madde temizliği:

UN

sayfa 35, 36

SEÇİM KILAVUZU

TM (pedler + rulolar)
evet

Ürün nerede
kullanılacak?

Genel kullanım/bakım:

sayfa 12

SXT (pedler + rulolar)

sayfa 8, 13

OP (pedler + rulolar)

sayfa 9, 14

UN (pedler + rulolar + boomlar)

sayfa 35, 36

MRO (pedler + rulolar)

sayfa 24, 27

Genel amaçlı sorbentler, suyu yüzeylerinde topladıklarından dolayı,
dış mekan uygulamalarında kullanılmaları tavsiye edilmemektedir;
yalnızca acil döküntü durumlarında kullanılmalıdır.

ODN — ONO Yağ Ağları
evet

hayır

sayfa 21

SPC (pedler + rulolar + siliciler + boomlar)sayfa 10, 15, 17, 21
ENV (pedler + rulolar + boomlar)

sayfa 11, 16, 17

www.sorbentproducts.be
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SXT… Ekstra güçlü sadece yağ emici pedler.
Sağlamlık veya aşınmalara karşı dayanıklılık gerektiğinde ideal sorbent.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ PEDLER

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Sağlam kord bezi, ekstra dayanıklılık ve uzun süre kullanım
olanağı verir.
• Düşük hav oranı — gevşek lifleri engelleyerek SXT’nin ideal bir
“silici” sorbent olarak kullanılmasını sağlar.
• Yumuşak ve katlanabilir sorbent kullanımı kolaylaştırır.
• Gözenekli pedler — atıkları azaltmak amacıyla küçük miktardaki
döküntüler için gereken her şekilde kullanabilirsiniz.

İş tezgahında kullanım için…

…veya ideal bir “silici” sorbent! Yumuşaklığına rağmen sağlam olan dış kaplaması sayesinde, aletleri veya makine
parçalarını silmek için kullanılan ideal bir araç.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SXT300-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

100 ped/kutu

84 litre

SXT200-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı

200 ped/kutu

136 litre

OIL PLUS… En çok beğenilen yalnızca yağ emici pedlerimiz.

Genel günlük kullanım ve acil döküntü temizleme işlemleri için
mükemmel bir çözüm.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Çalışma alanlarındaki sızıntılar ve akıntıların üstesinden gelmek için ideal sorbent.
• Gözenekli yapısı, atıkların azaltılmasını ve imha maliyetlerini düşürmenizi sağlar.
• Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını sağlarken
ürüne ekstra dayanıklılık katar.
• Ekstra kullanışlılık ve her bir pedde düşük maliyet için SPC'nin benzersiz
“Dispense & Dispose” sistemi ile kullanılabilir.

2

YALNIZCA YAĞ EMİCİ PEDLER

1

3

Dispense & Dispose Sistemi:
Atıkların doğru bir şekilde imha edilmesi için ürün ve
imha poşetlerine ve kutusuna kolaylıkla erişilmesini
sağlayan dağıtım kutusu.

Küçük miktardaki akıntıları önlemek için yağ tenekeleri
ve varillerin altında kullanılan OP pedler.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

OP100-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/kutu

112 litre

OP150-DND-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı
Dispense & Dispose Sistemi ile

150 ped/dağıtım kutusu

168 litre

www.sorbentproducts.be

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
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SPC BLUE… Ekstra sağlamlığa sahip yalnızca yağ emici pedler.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ PEDLER

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Ekstra sağlamlık ve daha düşük hav oranı için bir yüzde kullanılan kord bezi.
• “Silici” sorbent olarak kullanılabilir.
• Üretim sürecinde yabancı malzemenin tanımlanmasının son derece
önemli olduğu kağıt endüstrisinde en beğenilen sorbent.
• SPC Blue son derece şeffaftır!

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SPC105-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/balya

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
121 litre

SPC… Endüstriyel amaçlı veya denizcilikte kullanıma uygun standart
yalnızca yağ emici pedlerimiz.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• SPC pedler şimdi %25 daha sağlam! Ayrıca, daha yumuşak ve daha iyi
görünümlü bir kaplamaya sahip olmalarının yanı sıra daha az hav içeriyor…
hem de daha dayanıklı!
• Kolay kullanım ve depolama açısından kutu ambalajlı.
• Toprak veya su üzerindeki yağları temizlemek için kullanışlı ve uygun fiyatlı
pedler.
• 3 alternatifli seçim olanağı: yüksek derecede emicilik gerektiren işlemler
için yüksek gramajlı, daha az emicilik gerektiren işlemler için orta ve düşük
gramajlı seçenekler.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SPC100-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/kutu

114 litre

SPC200-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı

200 ped/kutu

166 litre

SPC300-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/kutu

102 litre

SPC200-3-E

PEDLER, 30 cm × 30 cm
Düşük gramajlı, bağlanmış

200 ped/balya

71 litre

SPC50-E

PEDLER, 84 cm × 100 cm
Yüksek gramajlı, bağlı

50 ped/balya

230 litre

ENV… SPC'nin MAXX teknolojisiyle üretilmiş yalnızca yağ emici pedler!
Üstün emicilik, mükemmel dayanıklılık ve düşük gramajı sayesinde
azalan imha maliyetleri!
• MAXX pedler yağ içinde ağırlıklarının 24 katına
kadar sıvıyı yüzeyinde toplar — piyasadaki
kilogram başına en fazla emiş
kapasitesine sahip ped!
• MAXX teknolojisi sayesinde, aynı
miktarda yağı toplamak için daha
az malzeme gerekir, dolayısıyla
imha maliyetleri düşer!

YALNIZCA YAĞ EMİCİ PEDLER

•M
 AXX pedler de şimdi %25 daha sağlam! MAXX pedlerdeki üstün kaplama, daha düşük oranda hav içeriyor ve aşınmalara karşı daha dayanıklı!
• Kolay kullanım ve depolama açısından kutu ambalajlı.
•D
 üşük maliyetin önemli olduğu, yüksek emiş kapasitesi gereken çevresel/
endüstriyel uygulamalar için ideal.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

ENV100-M

MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

100 ped/kutu

136 litre

ENV200-M

MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm
Düşük gramajlı

200 ped/kutu

221 litre

ENV300-M

MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı

100 ped/kutu

111 litre

ENV400-M

MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm
Düşük gramajlı

100 ped/kutu

110 litre

SR… Statik elektriğin bulunduğu ortamlar için

tasarlanmış statik dayanıklılığa sahip yalnızca
yağ emici pedler.
• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Statik birikimin söz konusu olduğu alanlar
için — SR pedler güvenlik risklerini azaltır.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SR3625

PEDLER, 76 cm × 76 cm
Yüksek gramajlı

25 ped/balya

61 litre

SR1850

PEDLER, 38 cm × 48 cm
Düşük gramajlı

50 ped/balya

30 litre

www.sorbentproducts.be
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YOLLUK… Yüksek yüzeyde tutma kapasitesi ve üstün sağlamlık

gerektiren yoğun trafikli alanlar için yalnızca yağ emici rulolar.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ RULOLAR

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Maksimum güç ve dayanıklılık için sağlam üst tabaka, yoğun trafik için ideal.
• Kaydırmaz alt yüzey paspasın sabit kalmasını sağlar.
• Bariyer film tabaka, sıvıların zemine sızmasını önler.
• Gri renk, uzun süreli kullanım için akıntıları ve döküntüleri gizler.
• UV ışınlarına dayanıklı üst tabaka sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanım için ideal.

UV ışınlarına dayanıklı üst tabakası
sayesinde dış mekanlarda kullanım
için mükemmel çözüm.

Alttan sızıntı yapan transformatörler
için ideal.

Yolluk, göze hoş
görünmeyen lekeleri
ortadan kaldırır.

12

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

TM58

PASPAS, 147 cm × 24,4 m
Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli

1 rulo/balya

207 litre

TM19

PASPAS, 48 cm × 24,4 m
Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli

2 rulo/balya

135 litre

TM29

PASPAS, 74 cm × 24,4 m
Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli

1 rulo/balya

104 litre

TM30

PEDLER, 74 cm × 74 cm
Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli

30 ped/balya

95 litre

SXT… Ekstra sert yalnızca yağ emici rulolar.

Sağlam, hav bırakmayan ve aşınmalara karşı dayanıklılık gerektiren
uygulamalar için tasarlandı!
• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde tutar.
• 3 katlı yapısı, sağlamlık ve dayanıklılığı arttırır.
• Spunbond dış tabakalar, uzun süreli kullanım açısından ürüne daha
fazla sağlamlık katarken aşınmalara karşı dayanıklılığını da arttırır.
• Orta dereceli yoğunlukta yaya trafiği bulunan alanlar için ideal.
• Kullanım kolaylığı ve daha düşük atık oranı için gözenekli yapı.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ RULOLAR

Makine çevresindeki bölgenin kuru ve güvenli kalmasını sağlar!

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SXT315-P-E

RULO, 38 cm × 46 m
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

SXT330-DP-E

RULO, 76 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

www.sorbentproducts.be
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70 litre
141 litre
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OIL PLUS… Genel endüstriyel kullanım için en beğenilen yalnızca yağ
emici rulolarımız!

YALNIZCA YAĞ EMİCİ RULOLAR

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını
sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
• İyi bir yüzeyde tutma kapasitesi ve ekstra sağlamlığın gerektiği uygulamalar için yüksek kalitede yalnızca yağ emici sorbent.
• Makinelerden kaynaklanan aşırı püskürmenin tutulması için ideal çözüm.
• Kullanım kolaylığı ve atık oranının azaltılması için gözenekli seçeneklerle mevcuttur.
• Çeşitli boyut alternatifleri.

Depolama alanlarında kullanıma
uygun…

…sızıntıları ve akıntıları önlemek amacıyla makine
altında veya çevresinde kullanıma da uygundur.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

OP15-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

1 rulo/dağıtım kutusu

94 litre

OP15-P-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

94 litre

OP15-DP-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

94 litre

OP15-DPS-E

RULO, 38 cm × 22 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

45 litre

OP30-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

1 rulo/kutu

187 litre

OP30-P-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

187 litre

OP30-DP-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

187 litre

SPC BLUE… Ekstra sağlamlığa sahip yalnızca yağ emici rulolar.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Ekstra sağlamlık ve daha düşük hav oranı için bir
yüzde kullanılan kord bezi.
• Selüloz ile propileni birbirinden ayırt
edebilmek amacıyla mavi rengin tercih
edildiği kağıt endüstrisinde kullanım için
ideal sorbent.

Açıklama

Ambalaj

SPC155

RULO, 96 cm × 44 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

1 rulo/balya

244 litre

SPC155-2P

RULO, 48 cm × 44 m
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

2 rulo/balya

244 litre

YALNIZCA YAĞ EMİCİ RULOLAR

Sipariş Ref. No

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SPC… Endüstriyel amaçlı veya denizcilikte kullanıma uygun standart
yalnızca yağ emici rulolarımız.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Aşınmalara karşı daha dayanıklı ve üstün bir kaplamaya sahip
daha güçlü ve daha sağlam bir ürün; daha iyi görünür ve
mükemmel sonuç verir!
• Döküntüleri, sızıntıları ve akıntıları hızlıca temizlemek için geniş
yüzeyli alanları kaplayabilen ideal rulolar.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SPC150

RULO, 96 cm × 44 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

1 rulo/balya

231 litre

SPC152

RULO, 48 cm × 44 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

2 rulo/balya

231 litre

www.sorbentproducts.be
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ENV… Başlıca yalnızca yağ emici rulolarımız. Denizcilik uygulamaları

için ideal.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ RULOLAR

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Üstün bir kaplamaya sahip daha güçlü ve daha
sağlam bir ürün; daha iyi görünür ve mükemmel
sonuç verir!

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

ENV150-E

RULO, 96 cm × 44 m
Yüksek gramajlı

1 rulo/balya

274 litre

ENV152-E

RULO, 48 cm × 44 m
Yüksek gramajlı

2 rulo/balya

274 litre

SR… Statik elektriğin bulunduğu ortamlar için tasarlanmış statik

dayanıklılığa sahip yalnızca yağ emici rulolar.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Statik birikimin söz konusu olduğu alanlar için —
SR rulolar güvenlik risklerini azaltır.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SR3600

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı

1 rulo/balya

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
167 litre

SPC Yüksek Gramajlı Yağ Emici Boomlar…

Su yüzeyindeki yağ döküntülerini yüzeyinde toplayan
ve sınırlayan birinci sınıf bir boom.
• Yağ ve petrol bazlı sıvıları emerken su geçirmez.
• SPC810-E ve SPC816-E boomlardaki ek dolgu (daha yüksek yüzeyde tutma kapasitesi)
ve daha geniş çap (daha fazla yüzey alanı) sayesinde gelişmiş performans.
• Sıvıyı iyice emdikten sonra dahi kesinlikle su yüzeyinde kalır.
• Sağlamlık açısından güçlü dış manşon.
• İç halat, boomların yerleştirilmesi ve çekilmesinde dayanıklılık sağlar.
• İç manşon, emici malzemenin boomların içinde bozulmadan durmasını sağlar.
• 4 adet kancalı klips, önemli gerilim alanlarında ürüne sağlamlık katarken boomların çekilmesi
sırasında parçalanmalarını önler.
• Boomları birbirine kolayca bağlamak için metal klipsler ve halkalar.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ BOOMLAR

Boomları birbirine bağlamak
için metal klipsler.

Sağlamlık için dört adet
kancalı klips.
Birden fazla boom, döküntüyü sınırlamak ve kontrol altına almak için bir bariyer oluşturur.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SPC810-E

BOOMLAR, Ø 20 cm × 3 m
Yüksek gramajlı (21 kg/balya)

4 boom/balya

316 litre

SPC816-E

BOOMLAR, Ø 20 cm × 5 m
Yüksek gramajlı (18,2 kg/balya)

2 boom/balya

228 litre

SPC510

BOOMLAR, Ø 13 cm × 3 m
Standart gramajlı

4 boom/balya

119 litre

SPC516

BOOMLAR, Ø 13 cm × 5 m
Standart gramajlı

2 boom/balya

98 litre

ENV Yağ Emici Boomlar…
Ekonomik alternatif.

Beyaz ve renkli yalnızca yağ emici dolgu
karışımıyla beslenmiş mavi dış manşon.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

ENV810

BOOMLAR, Ø 18 cm × 3 m
Standart gramajlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

4 boom/balya

259 litre

ENV510

BOOMLAR, Ø 13 cm × 3 m
Standart gramajlı

4 boom/balya

119 litre

www.sorbentproducts.be
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SPC Sintine Boomları… Drenaj kuyularınızı, tanklarınızı,
YALNIZCA YAĞ EMİCİ SİNTİNE BOOMLARI VE SOSİSLER

kanalizasyon sisteminizi veya sintinelerinizi yağdan arındırır.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer; suyu geçirmez.
• Sıvıyı iyice emdikten sonra dahi su yüzeyinde kalır.
• Daha fazla sağlamlık açısından güçlü dış manşon.
• Bağlanabilir — drenaj kuyusu alanına kolayca yerleştirmek
için halkalara veya spirallere bir halat bağlanabilir.

Kolayca yerleştirmek
ve çekmek için bir halat
bağlayabilirsiniz.

Sipariş Ref. No

SPC818-E

Açıklama

Ambalaj

SPC518

SPC10

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SPC818-E

SİNTİNE BOOMLARI, Ø 20 cm × 45 cm, Yüksek gramajlı

10 sintine boom/balya

131 litre

SPC518

SİNTİNE BOOMLARI, Ø 13 cm × 45 cm, Standart gramajlı

10 sintine boom/kutu

46 litre

SPC10

YASTIKLAR, 36 cm × 64 cm, Yüksek gramaj

10 yastık/balya

197 litre

Yalnızca Yağ Emici Sosisler…

Makinelerin çevresinde meydana gelen sızıntıları
ve döküntüleri emmek için ideal sorbent.
• Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer ve suyu geçirmez.
• Çeşitli uzunluk seçenekleri — uygulamanız için en uygun boyutu
seçmenizi sağlar.
• Güçlü emiş hareketi: dökülen sıvıyla temas ettiği anda yüzeyde
toplama işlemi başlar, sosisin çevrilmesine gerek yoktur.
• Esnek tasarım, sosisin her makine çevresine, her köşeye veya
kavisli yerlere oturmasını sağlar.
• FLEXISOC: Esneklik açısından birinci sınıf bir sosis!
Sosisi istediğiniz uzunlukta kesebilir ve yeniden bağlayabilirsiniz.

Sorun:
Sızıntılar ve düşen damlalar, çalışma
alanında kaygan bir zemin oluşturuyor.
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Çözüm:
Temiz ve güvenli bir çalışma alanı için sosisler
sızıntıları ve damlaları hızla emer.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

OIL430

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm

30 sosis/kutu

106 litre

OIL412

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm

12 sosis/kutu

43 litre

OIL806

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 244 cm

6 sosis/kutu

43 litre

OIL124

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 366 cm

4 sosis/kutu

43 litre

OIL561

FLEXISOC, Ø 7,6 cm × 17 m

1 sosis ve 30 klips/kutu

49 litre

Yalnızca Yağ Emici Yastıklar… Dar alanlarda ve sürekli akıtan

kaynaklarda meydana gelen döküntüleri ve sızan sıvıları emmek
için ideal.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ YASTIKLAR VE VARİL ÖRTÜLERİ

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde tutar.
• Her türlü uygulamaya ve/veya döküntüye
uygun 2 farklı boyut.

Küçük alanlar veya ulaşılması
güç yerler için ideal çözüm.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

OIL1818

YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm

16 yastık/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
105 litre

OIL1818-2

YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm

8 yastık/kutu

53 litre

OIL99

YASTIKLAR, 25 cm × 25 cm

32 yastık/kutu

58 litre

Yalnızca Yağ Emici Varil Örtüleri… Varillerinizin üzerinin tertemiz

kalmasını sağlar.

• Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde tutar.
• Pompalardan kaynaklanan sızıntıların yere akmasını önleyerek
iş alanında temiz ve güvenli bir zemin sağlar.
• 205 litrelik variller için önceden açılmış delikler.
Sorun:
Varilin üzerinde kirli su birikintisi
ve döküntüler mevcut.
Çözüm:
Varilin üzerini varil örtüsüyle kapatın.
Pompalardan sızan akıntıları veya kirli
döküntüleri engellemiş olursunuz.

Pompalardan gelen sızıntı zemine
damlıyor… kayma tehlikesi var.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

DTO25

VARİL ÖRTÜLERİ, Ø 56 cm

25 örtü/kutu

www.sorbentproducts.be

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
26 litre
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SF Mikro Fiberler… Su yüzeyindeki ve nemli havadaki yağı filtrelemek

için özel olarak tasarlanmıştır.

•Y
 üksek emiş kapasitesi: kendi ağırlığının 15 katına
kadar.
• Minimum akış hızıyla filtrasyon olanağı sağlar.
•Y
 ağlı sıvı geçişini sağlamak için ek basınç gerektirmez.

Filtre parmaklıklarında kullanılan kartuşlar.

FİLTRASYON

• Lifler, yerleştirildikleri her boy ve her şekildeki kapta
kullanılabilir.
• Kompresörler için ön filtreleme, boya filtrasyonu,
su filtrasyonu gibi çeşitli uygulamalar.

Atık suyu, su boşaltma alanına boşaltmadan
önce filtreleme.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SF1

MİKRO FİBERLER, gevşek

50 kg/kutu

868 litre

PSF15

KARTUŞLAR, Ø 13 cm × 1 m
(minimum sipariş miktarı 10 kutudur)

15 kartuş/kutu

208 litre

PSF40

KARTUŞLAR, Ø 13 cm × 1 m
(minimum sipariş miktarı 4 kutudur)

40 kartuş/kutu

556 litre

SPC Silici… Sudaki yağı temizlemek için suyun yüzeyinde bir silme

işlemi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Naylon kayış
sağlamlığı arttırır.
Bot arkasına takarak çekmek için ideal.

• Ekstra sağlamlık ve dayanıklılık için aşınmalara dayanıklı mavi
spunbond kord bezi.
• Uzun naylon kayış, silicinin bir booma bağlanmasına veya bir botun
arkasına takılarak çekilmesine olanak sağlar.
• Güçlendirilmiş kayış, aynı zamanda birden fazla silicinin
bağlanmasını da sağlar ve silici sıvıyı tam olarak emdiğinde
geri çekilmesini kolaylaştırır.
Açıklama

Ambalaj

SPC1900

SİLİCİ, 48 cm × 30,5 m

1 silici/balya

ÖZEL DENİZCİLİK ÖĞELERİ

Sipariş Ref. No

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
94 litre

SPC Yağ Ağları ve Çekme Ağları… Yoğun yağları temizlemek için
ideal sorbent.

• Bunker C, ham petrol ve 4, 5 ve 6 numaralı petrol gibi ağır yağlar için ideal.
• Yüksek yüzeyde tutma kapasitesi: kendi ağırlığının 20 ila 60 katına kadar.
• Sıfırın altındaki hava koşullarında dahi etkili.
• Kayaları ve birikimleri temizlemek için kullanışlı Yağ Ağlarını veya kıyı
hatlarını temizlemek veya bot arkasına takarak çekmek için Çekme
Ağlarını tercih edebilirsiniz.

Kolayca geri çekilir.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

ONO30

Özel YAĞ AĞLARI

30 ağ/balya

182 litre

ODN08

YAĞ ÇEKME AĞI
15 m halata bağlı 30 yağ ağı

30 ağ/balya

182 litre

Cansorb… Toprak veya su yüzeyindeki yağı temizlemek

için tamamen organik yalnızca yağ emici partikülat.
• Yüksek kalitede sfagnum turba yosunundan üretilmiştir.
• Hızlı emiş hareketi sayesinde hızla emer.
• Temas ettiği yağı sarmalar.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

CS-CB18

PARTİKÜLAT, sıkıştırılmış

10-12 kg/poşet

www.sorbentproducts.be

Emiş Kapasitesi
68 litre
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SPC Müdahale Boomları… Su yüzeyindeki yağ döküntülerini

sınırlamak için.

SPC Mini Boom… Suyun sakin olduğu

bölgelerdeki yağ döküntüleri için ideal çözüm.

ÖZEL DENİZCİLİK ÖĞELERİ

• Taşınabilir ve 1 kişi tarafından kolayca yerleştirilebilir.
• Hafif — uzak ve ulaşılması güç alanlar için ideal.
• Minimum depolama alanı gerektirir.
• İtfaiye ekipleri, ilk müdahale ekipleri, su ve yol taşıma şirketleri için mükemmel
bir çözüm.
• Sarmalayan zincir dayanıklılık sağlar.
• Üstün sağlamlık için PVC kaplı malzeme.
• Küçük akarsu ve kanallardaki döküntülere derhal müdahale etmek için
birleştirmesi hızlı ve kolay.
• Depolama sırasında ve taşıma kolaylığı açısından boomu korumak için isteğe
bağlı PVC taşıma çantası.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SPCMB-0525

MİNİ BOOM, genel yükseklik 25 cm
(10 cm Şamandıra – 15 cm Etek)

7,5 m kesiti

SPCMB-BAG

SPC Mini Boom TAŞIMA ÇANTASI
(1 adet Mini Boom alır)

SPC Küçük Boom… Sürekli kullanım için
aşınmalara ve hava koşullarına dayanıklı
sınırlama boomu.

• Sakin veya hafif akıntılı korumalı sular için mükemmel çözüm.
• Farklı kesitleri birbirine bağlamak için alüminyum ASTM konektörler.
• Sarmalayan zincir ekstra sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.
• Kayış, boomu taşımak veya elle ayarlamak için sap olarak kullanılır.
• Üstün sağlamlık için PVC kaplı malzeme.
• Minimum düzeyde bakım gerektirir.
• Daha çalkantılı sular için daha uzun etek ve şamandıra.
• Marinalarda ve iç su yollarında en popüler boom.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SPCJR-1210

KÜÇÜK BOOM, genel yükseklik 45 cm
(15 cm Şamandıra — 30 cm Etek)

30 m kesiti

SPCJR-1205

KÜÇÜK BOOM, genel yükseklik 45 cm
(15 cm Şamandıra — 30 cm Etek)

15 m kesiti

UXT... Ekstra sert bakım pedleri.

Sağlamlık veya aşınmalara karşı dayanıklılık gerektiren endüstriyel
uygulamalar için ideal sorbent.

• Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları
yüzeyinde toplar.
• Sağlam kord bezi, ekstra dayanıklılık ve uzun süre kullanım olanağı verir.
• Düşük hav oranı: Gevşek lifleri engelleyerek UXT'nin ideal bir “silici” sorbent
olarak kullanılmasını sağlar.
• Yumuşak ve katlanabilir sorbent kullanıcı dostudur.
• Gözenekli pedler — atıkları azaltmak amacıyla gereken her şekilde
kullanabilirsiniz.

BAKIM PEDLERİ

Pürüzlü makine parçalarını kalıntı bırakmadan temizlemek için ideal sorbent.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

UXT300-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/kutu

95 litre

UXT200-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı

200 ped/kutu

136 litre

www.sorbentproducts.be

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
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MRO PLUS… En beğenilen bakım pedlerimiz.

Genel endüstriyel bakım ve döküntü temizleme işlemleri için mükemmel
çözüm.

•Y
 ağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları
yüzeyinde toplar.
•B
 ir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını
sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
• Çalışma alanındaki sızıntılar ve akıntıların üstesinden gelmek için ideal sorbent.
•G
 özenekli yapısı, atıkların azaltılmasını ve imha maliyetlerini düşürmenizi sağlar.
•E
 kstra kullanışlılık ve her bir pedde düşük maliyet için SPC’nin benzersiz
“Dispense & Dispose” sistemi ile kullanılabilir.

BAKIM PEDLERİ

Dispense & Dispose sistemi:
Atıkların doğru bir şekilde imha edilmesi için ürün ve imha poşetlerine
ve kutusuna kolaylıkla erişilmesini sağlayan dağıtım kutusu.

Sızıntı yapan contaların ve muslukların altında kullanıma uygun MRO pedler.
Küçük miktardaki akıntıları önlemek için ideal.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

MRO100-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

100 ped/kutu

112 litre

MRO300-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/kutu

88 litre

MRO150-DND-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı,
Dispense & Dispose Sistemi ile

150 ped/dağıtım kutusu

168 litre

GP… SPC'nin MAXX teknolojisiyle üretilmiş genel amaca uygun

ekonomik bakım pedleri. Mükemmel bir dayanıklılık ve emicilik birleşimi!

BAKIM PEDLERİ VE SİLİCİLER

•Y
 ağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel
sıvıları yüzeyinde toplar.
•Y
 üksek oranda emici… GP MAXX pedler, ağırlıklarının
18 katına kadar sıvıyı yüzeyinde toplar!
•M
 AXX teknolojimizin yüksek emiş kapasitesi
sayesinde, yüzeyde daha fazla sıvı toplamak için
daha az miktarda malzeme gerekir, böylece imha
işlemleri için daha az ödersiniz!
•G
 P MAXX pedler, geleneksel tek katlı pedlere
oranla daha az hav oranına ve yumuşak bir
yüzey kaplamasına sahiptir — daha iyi bir
görünümü vardır ve mükemmel sonuç verir!
•K
 olay kullanım ve depolama açısından kutu
ambalajlı.
•D
 üşük maliyetin önemli olduğu, yüksek emiş
kapasitesi gereken endüstriyel uygulamalar
için ideal.
Sızıntıları ve akıntıları önlemek için tedbir olarak kullanabilirsiniz.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

GP100-M

MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

100 ped/kutu

95 litre

GP200-M

MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm
Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı

200 ped/kutu

166 litre

SLIKWIK Siliciler… Aletleri, makine parçalarını ve küçük miktardaki
akıntıları temizlemek için mükemmel çözüm.

• Yağ, su, çözücüler, hatta asitlerle kullanım için kimyasal
maddelere dayanıklı ürün.
• Tekrar kullanılabilir silicilere kıyasla her bir silicide düşük
maliyet.
• Ekstra yıkama maliyeti gerektirmez.
• Tek kullanımda, önceki kullanıcılardan, metal çöplerden,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanabilen ve geri
dönüşümlü silicilerle yaşanabilen potansiyel kirlilik risklerini
yok eder.
• Emici iç yapısı, pamuklu veya kağıt silicilerle kıyaslandığında
çözücü bazlı temizleme maddelerini içeride tutar ve pahalı
temizleme maddelerinin tüketimini azaltır.
Sipariş Ref. No
SW1200

Açıklama

Ambalaj

SİLİCİLER, 30 cm × 38 cm

50 katlanmış silici içeren 10 paket
500 silici/kutu

www.sorbentproducts.be

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
38 litre
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UXT... Sağlam, hav bırakmayan ve aşınmalara karşı dayanıklı sorbent
gerektiren uygulamalar için ekstra sert bakım ruloları.

BAKIM RULOLARI

• Yağlar da dahil çok çeşitli sıvıları yüzeyinde toplar.
• 3 katlı yapısı, sağlamlık ve dayanıklılığı arttırır.
• Spunbond dış tabakalar, uzun süreli kullanım açısından ürüne daha fazla
sağlamlık katarken aşınmalara karşı dayanıklılığını da arttırır.
• Hav bırakmayan kord bezi, gevşek lifleri yok eder ve ürünün daha sağlam ve
aşınmalara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
• Orta dereceli yoğunlukta yaya trafiği bulunan alanlar için ideal.
• Atık oranını azaltmak için doğru malzeme miktarının tam olarak kullanılmasını
sağlayan gözenekli yapı.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

UXT315-P-E

RULO, 38 cm × 46 m
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

UXT330-DP-E

RULO, 76 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
70 litre
141 litre

MRO PLUS… Genel endüstriyel kullanım için en beğenilen bakım

rulolarımız.

• Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları
yüzeyinde toplar.
• Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını
sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
• Emiş kapasitesi ve ekstra sağlamlık birlikteliğinin gerektiği uygulamalar
için yüksek kalitede bakım sorbenti.
• Kullanım kolaylığı ve atık oranının azaltılması için gözenekli seçeneklerle
mevcuttur.
• Uygulamanız için kullanışlı bir dağıtım kutusu da içeren çeşitli boyutlar
arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

BAKIM RULOLARI

Aşırı püskürmeyi emmek üzere makinelerin çevresini kaplayan genel kullanım için uygun sorbent.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

MRO15-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

94 litre

MRO15-P-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

94 litre

MRO15-DP-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

94 litre

MRO15-DPS-E

RULO, 38 cm × 22 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

45 litre

MRO315-P-E

RULO, 38 cm × 46 m
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

73 litre

MRO30-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı ve bağlı

1 rulo/kutu

187 litre

MRO30-P-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

187 litre

MRO30-DP-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

187 litre

MRO330-DP-E

RULO, 76 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

147 litre
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Yüzeyde Tutma Kapasitesi
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GP… Yüksek emiş kapasitesi ve düşük maliyet gerektiren uygulamalar
için ekonomik bakım ruloları.

BAKIM RULOLARI VE SOSİSLERİ

• Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli
endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
• GP rulolar, aşınmalara karşı gelişmiş dayanıklılık
bakımından, geleneksel tek katlı rulolara kıyasla daha
düşük oranda hav içeren üstün bir kaplamaya sahiptir.
• Düşük maliyet ve yüksek emiş kapasitesi gerektiren
sızıntıları ve döküntüleri hızlıca temizlemek için geniş
bir yüzeyi kaplayabilen ideal rulo.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

GP150-E

RULO, 96 cm × 44 m
Orta gramajlı, bağlı

1 rulo/balya

192 litre

GP152-E

RULO, 48 cm × 44 m
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

2 rulo/balya

192 litre

FLEXISOC… Esneklik açısından birinci sınıf bir sosis.
• Çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
• Kullanıcı dostudur: Sosisi dilediğiniz uzunlukta
kesebilir ve yeniden bağlayabilirsiniz.
• Uygun fiyatlıdır: Farklı uzunluklardaki ürünleri
depolamanıza gerek yoktur — tüm uygulamalar için
tek bir sosis kullanabilirsiniz.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

AW561

FLEXISOC, Ø 7,6 cm × 17 m

1 sosis ve 30 klips/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
53 litre

Allwik Sosisler… Makinelerin çevresinde oluşan

sızıntı ve döküntüleri yüzeyde toplamak için.

• Zararlı kimyasal maddeler de dahil çok çeşitli endüstriyel sıvıları
yüzeyinde toplar.
• Uygulamanızda daima doğru boyutu kullanabilmeniz için farklı
uzunluk seçenekleri.
• Esnek tasarım, sosisin her makine çevresine, her köşeye veya
kavisli yerlere oturmasını sağlar.
• Genel amaçlı eritilerek şişirilmiş polipropilen dolgulu.
Makinelerin çevresinde mükemmel sonuç —
çalışma zemininin temiz ve güvenli kalmasını sağlar.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

AW430

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm

30 sosis/kutu

113 litre

AW412

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm

12 sosis/kutu

45 litre

AW806

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 244 cm

6 sosis/kutu

45 litre

AW124

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 366 cm

4 sosis/kutu

45 litre

MS40… Yağ ve su bazlı sıvılar için emiş kapasitesi

en yüksek sosisimiz.

• Polipropilen, selüloz ve emiş kapasitesi yüksek katkı maddesi dolgulu.
• Uygulamanız için daima doğru boyutu kullanabilmeniz için artık 2 farklı uzunluk
seçeneğiyle mevcuttur.
• Özel katkı maddesi, su bazlı sıvıları sızıntıları önleyecek şekilde içeri hapseder.
• Esnek tasarım, sosisin her makine çevresine, her köşeye veya kavisli yerlere
oturmasını sağlar.
• Hiç şüphesiz en iyi genel değeri ve emiş kapasitesini sunar.
Not: Zararlı sıvılarla kullanılması tavsiye edilmez.

Özel katkı maddesi, sıvıları
sızıntıları önleyecek
şekilde içeride hapseder
ve performansı arttırır.

MS40 sosis yepyeni haliyle.

BAKIM SOSİSLERİ

MS40 sosis sıvıyı özümsedikten sonra.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

MS40

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm

40 sosis/kutu

174 litre

MS40-8

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 244 cm

15 sosis/kutu

130 litre
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Emiş Kapasitesi
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Allwik Yastıklar… Dar alanlarda ve sürekli akıtan kaynaklarda meydana

BAKIM YASTIKLARI VE VARİL ÖRTÜLERİ

gelen döküntüleri ve sızan sıvıları yüzeyinde toplar.

Makinelerin alt kısımlarında veya dar alanlarda ideal.

• Su, soğutma suları, çözücüler, yağlar ve antifriz
gibi çok çeşitli sıvıları yüzeyinde toplar.
• Her türlü uygulamaya uyan 2 farklı boyut.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

AW1818

YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm

16 yastık/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
105 litre

AW1818-2

YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm

8 yastık/kutu

53 litre

AW99

YASTIKLAR, 25 cm × 25 cm

32 yastık/kutu

58 litre

Allwik Varil Örtüleri… Varillerinizin üzerinin tertemiz kalmasını sağlar.
• Su, soğutma suları, çözücüler, yağlar ve antifriz gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları
yüzeyinde toplar.
• Pompalardan kaynaklanan sızıntıların yere akmasını önleyerek iş alanında temiz
ve güvenli bir zemin sağlar.
• 205 litrelik varillere tam olarak oturması için önceden açılmış delikler.

Pompalardan kaynaklanan akıntıların varil
kenarlarına veya zemine sızmasına son.
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Kolay oturması için önceden açılmış delikler.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

DTA25

VARİL ÖRTÜLERİ, Ø 56 cm

25 örtü/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
26 litre

Kullanışlı Döküntü Paspası... Emici esnek paspas.

SPC üretimi yeni Kullanışlı Döküntü Paspasları, esnek bir paspas
içine emici bir hasır giydirme kombinasyonudur.

ENDÜSTRİYEL YOLLUKLAR VE PASPASLAR

• Tasarımı, ağır işleri temelde hafifletmek bakımından su yüzeyinde
kaldırma özelliği sağlar.
• Silikon kullanılmadan üretildiği için araç boyama tesislerinde
kullanılabilir.
• Yüksek kalitede nitril kauçuk, paspasın yağlara karşı dayanıklı
olmasını sağlar.
• Pütürlü yüzeyi, sorbentin esnek paspası “kavramasına” olanak
verir.
• Zemini yağlardan ve diğer endüstriyel sıvılardan korurken
çalışanların güvende kalmasını sağlar.
• Genel endüstriyel sıvılarla kullanım için “Yalnızca Yağ” ve
“Bakım” çeşitleri mevcuttur.

Yüzeyde Tutma
Kapasitesi

Sipariş Ref. No

Açıklama

SA-AFO

Yalnızca Yağ Emici Kit bir (1) adet emici rulo (76 cm × 46 m,
her 76 cm'de bir gözenekli yapı) ve bir (1) adet esnek tabanlı paspas (82 cm × 152 cm)

187 litre

SA-AFA

Bakım Kiti bir (1) adet emici rulo (76 cm × 46 m,
her 76 cm'de bir gözenekli yapı) ve bir (1) adet esnek tabanlı paspas (82 cm × 152 cm)

187 litre

OP32-P-E

Yalnızca Yağ Emici Rulo, 76 cm × 46 m, uzunluğu boyunca her 76 cm'de gözenekli yapı.
SA-AFO için yedek olarak kullanılabilir

187 litre

MRO32-P-B-E

Bakım Rulosu, 76 cm × 46 m, uzunluğu boyunca her 76 cm'de gözenekli yapı.
SA-AFA için yedek olarak kullanılabilir

187 litre

www.sorbentproducts.be
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BATTLEMAT… Kamuflaj desenli rulolar.

ENDÜSTRİYEL YOLLUKLAR VE PASPASLAR

Sert kaplamalı tabaka, uzun süreli kullanım için sızıntıları ve akıntıları
gizler, üzerine güvenle basılabilir. Orta dereceli yoğunlukta yaya trafiği
bulunan alanlarda ideal.

•Y
 ağlar, soğutma suları, su veya çözücüler gibi her türlü sıvı döküntülerini
ve sızıntılarını yüzeyinde toplar.
• Kamuflaj deseni kirleri gizler ve zamanından önce değiştirilmesini önler.
•A
 şınmalara karşı dayanıklı sağlam üst tabaka, orta dereceli yaya trafiğinin
bulunduğu alanlara dirençlidir.
•K
 aldırımlarda, üretim alanlarında, makinelerin bulunduğu yerlerde, montaj hatlarının altlarında kullanım için ideal.
• Esneklik sağlayan gözenekli yapı: gereken uzunlukta kolayca kesilebilir ve atıkları azaltır.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

BM15-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

1 rulo/dağıtım kutusu

BM30-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

197 litre

BM30X-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, bağlı

1 rulo/kutu

197 litre

99 litre

HT… Çok amaçlı bakım ürünü: Ped, silici, rulo, yastık veya sosis

olarak kullanabilirsiniz!

ENDÜSTRİYEL YOLLUKLAR VE PASPASLAR

5'i 1
arada

SİLİCİ olarak

• Su, yağlar, soğutma suları, çözücüler gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları
yüzeyinde toplar.
• Ürüne kolayca erişilebilmesini sağlayan kutu.
• Çok gözenekli — atıkları azaltmak amacıyla daima doğru boyut kullanımı.
• Sağlamlık ve iyi emicilik için çok katlı yapı ve bir yüzde düşük hav oranı.

PED olarak

RULO olarak

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

HT555-E

RULO, 38 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, bağlı ve çok gözenekli

1 rulo/dağıtım kutusu

HT777-E

RULO, 76 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, bağlı ve çok gözenekli

1 rulo/kutu

www.sorbentproducts.be

YASTIK olarak

SOSİS olarak
Yüzeyde Tutma Kapasitesi
89 litre
177 litre
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BSM… Kaydırmaz ve su geçirmez paspaslar. Kuru, temiz ve kaymalara

karşı güvenli olması gereken yoğun trafikli alanlarda ve kaldırımlarda
mükemmel çözüm.

ENDÜSTRİYEL YOLLUKLAR VE PASPASLAR

• Kaydırmaz ve su geçirmez bariyerli film tabaka, paspasın zemine
yapışmasını sağlayarak sıvıların alt kısma sızmasını önler. En iyi sonucu
almak için kullanımdan önce zemini temizleyin.
• Alt tabaka, kıvrılmalara ve bükülmelere karşı dayanıklıdır.
• İğneyle delinmiş polipropilen lifler, ürünün yırtılmalara karşı dayanıklılığını
arttırır. Yoğun trafikli alanlarda kullanım için ideal.
• Yağ, su ve zararsız kimyasal maddeleri yüzeyinde toplar.
• Alanlar arasındaki göze hoş görünmeyen tekerlek izlerini önler.

BSM kuru ve kaymalara karşı
güvenli bir çalışma alanı sağlar.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

BSM3650

PASPAS, 91 cm × 15,25 m
Orta gramajlı, bariyer destekli

1 rulo/kutu

46 litre

BSM100

PASPAS, 91 cm × 30,48 m
Orta gramajlı, bariyer destekli

1 rulo/balya

95 litre

SIR... Rulolar, çalışma zeminlerinin ve kaldırımların temiz ve güvenli

olması gereken yoğun trafikli alanlar ve iş istasyonları için tasarlanmıştır

• İğneyle delinmiş polipropilen, ürünün
yırtılmalara karşı dayanıklılığını arttırır.
Forkliftlerden zarar görmez.
•Z
 ararlı kimyasal maddeler de dahil tüm
sıvıları yüzeyinde toplar.
•G
 ri rengi lekeleri gizler ve uzun süreli
kullanım olanağı sağlar.
•S
 ıvıların bir alandan diğerine
taşınmasını önler.
Güçlü forkliftlere bile dayanıklı!
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SIR36

YOLLUK, 91 cm × 91,5 m
Orta gramajlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

1 rulo/balya

223 litre

SIR72

YOLLUK, 182 cm × 45,75 m
Orta gramajlı

1 rulo/balya

223 litre

UN Pedler ve Rulolar… Kimyasal maddelerin ve tehlikeli sıvıların
mevcut olduğu durumlarda kullanım için.

Kimyasal döküntüleri temizlemek için mükemmeldir…

KİMYASAL PEDLER VE RULOLAR

•A
 sitler ve kostikler de dahil çok çeşitli kimyasal maddeyi
yüzeyinde toplar.
•B
 ir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük
olmasını sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
•K
 imyasal olarak reaksiyona girmez: ürün temas ettiği sıvıyı
çözmez veya yüzeyinde topladığı sıvıyla kimyasal reaksiyona
girmez.
•Y
 eşil renk, çalışanların tehlikeli sıvılar kullanıldığı konusunda
uyarılmasını sağlar.
•Y
 eşil renk aynı zamanda, kullanıcının imha edilecek tehlikeli
atıkları belirlemesine ve ayırmasına ve imha maliyetlerinin
düşürülmesine olanak verir.
•E
 sneklik sağlayan gözenekli yapı — yalnızca ihtiyacınız kadar
kullanmak amacıyla küçük boyutlu pedler için gözeneklerden
yırtabilirsiniz.

...laboratuarlarda da kullanıma uygundur.

PEDLER
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

UN100-E

PEDLER, 41 cm × 51 cm
Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

100 ped/kutu

88 litre

UN1212-E

PEDLER, 30 cm × 30 cm
Orta gramajlı, bağlı

50 ped/poşet,
4 poşet/dağıtım kutusu

76 litre

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

UN15-2DP-E

RULO, 38 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

2 rulo/kutu

147 litre

UN15-DP-E

RULO, 38 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

73 litre

UN15-DPS-E

RULO, 38 cm × 22 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/dağıtım kutusu

35 litre

UN30-DP-E

RULO, 76 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı

1 rulo/kutu

RULOLAR
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147 litre
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UN Boomlar... Yoğun kimyasal madde ve tehlikeli sıvı döküntülerini

yüzeyde toplamak ve sınırlamak için kullanılan en iyi yöntem.

KİMYASAL BOOMLAR, SOSİSLER VE YASTIKLAR

• Kimyasal maddeleri, asitleri ve bazları, yağları ve su bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
• Boomları birbirine kolayca bağlamak için metal klipsler ve halkalar.
• Dört adet klipsle sabitlenen iç halat sayesinde sağlam yapı.
• Sağlamlık açısından güçlü dış manşon.
• İç manşon, emici malzemenin boomun içinde bozulmadan durmasını sağlar.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

UN810

BOOMLAR, Ø 20 cm × 3 m

4 boom/balya

263 litre

UN510

BOOMLAR, Ø 13 cm × 3 m

4 boom/balya

118 litre

Hazwik Sosisler… Tehlikeli döküntüleri

sınırlama ve yayılmalarını önleme.

• Kimyasal maddeleri, asitleri ve bazları yüzeyinde toplar.
• Uygulamanızda daima doğru boyutu kullanabilmeniz için farklı uzunluk
seçenekleri.
• Esnek tasarımı sayesinde makinelerin ve döküntülerin çevresinde kolayca
şekil alır.
Kimyasal döküntüleri hızla sınırlama.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

HAZ412

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm

12 sosis/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
45 litre

HAZ806

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 244 cm

6 sosis/kutu

48 litre

HAZ124

SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 366 cm

4 sosis/kutu

45 litre

Hazwik Yastıklar… Dar alanlarda bulunan sıvı döküntülerini ve

sızıntılarını yüzeyde toplamak için.

• Kimyasal maddeleri, asitleri ve bazları
yüzeyinde toplar.
• Sınırlandırılmış yoğun döküntülerde
kullanım için uygun.
• Taşıma sırasında ekstra koruma amacıyla
ambalaj içinde kullanım için ideal.
• Her türlü uygulamaya uyan 2 farklı boyut.
Taşıma sırasında hassas
sıvıları koruma.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

HAZ1818

YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm

16 yastık/kutu

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
105 litre

HAZ1818-2

YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm

8 yastık/kutu

53 litre

HAZ99

YASTIKLAR, 25 cm × 25 cm

32 yastık/kutu

58 litre

Döküntü Kitleri... Her türlü döküntüde kullanılabilen acil müdahale
kitleri serisi.

Meydana gelebilecek kazalara hazırlıklı olmanız iyi bir tedbirdir. SPC, çok çeşitli tür ve boyutlarda tam döküntü kiti
seçenekleri sunar. Her kitte üç tür bulunmaktadır:
• Yalnızca Yağ: Yağ ve petrol bazlı sıvılar için.
• Bakım: Yağ, su bazlı ve kimyasal sıvılar için.
• Kimyasal: Zararlı ve tehlikeli sıvılar için.

ADR Döküntü Kitleri... Standartlara uygunluk sağlamanın ekonomik
yolu.
Avrupa ADR 2005 anlaşması, tehlikeli mal taşıyıcılarının, diğer koşulların yanı sıra, aşağıdaki koşulu yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu şart koşmaktadır: “Kamyonlarında, yangın söndürücüler, uyarı işaretleri, ilk yardım ekipmanı
ve bir döküntü kiti gibi gereken tüm güvenlik ekipmanını bulundurma.”
Bu koşulu göz önünde bulunduran SPC, ADR döküntü kitini tasarlamıştır. Kompakt tasarımı sayesinde minimum
düzeyde depolama alanı gerektiren ADR döküntü kiti, küçük çaplı bir döküntünün üstesinden gelmek için ihtiyacınız
olan tüm sorbentleri içerir: döküntüyü sınırlamak için sosis — temizlemek için pedler ve yastıklar.

Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yalnızca Yağ: SKO-ADR-S
Bakım: SKA-ADR-S
Kimyasal: SKH-ADR-S

Küçük Kit
25 ped, 41 cm × 51 cm
4 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
1 imha poşeti
1 çift eldiven
1 talimat sayfası

43 litre
43 litre
37 litre

Yalnızca Yağ: SKO-ADR-L
Bakım: SKA-ADR-L
Kimyasal: SKH-ADR-L

Büyük Kit
35 ped, 41 cm × 51 cm
1 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
1 sosis, Ø 7,6 cm × 244 cm
1 yastık, 43 cm × 48 cm
4 yastık, 25 cm × 25 cm
2 imha poşeti
1 çift eldiven
1 talimat sayfası

63 litre
63 litre
57 litre

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

• Ekonomik — Tasarruf açısından en uygun fiyat. Düşük maliyetle
yüksek emiş kapasitesi.
• Kompakt: Daha küçük depolara, kamyon koltuklarının
arkasına veya altına kolaylıkla yerleştirilebilir.
• Sağlam şeffaf poşet sayesinde, döküntü müdahale
malzemeleri rahatlıkla kontrol edilebilir.
• Poşetin ön yüzündeki boydan boya açılabilen
fermuar sayesinde sorbentlere hızlı ve kolayca
erişim ve hızlı müdahale olanağı.
• Kullanışlı omuz askısı ile kolay taşıma.
• Sorunsuz: Eldivenler, imha poşetleri ve
sorbentler — ihtiyacınız olan her şey bu
pakette!

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

www.sorbentproducts.be
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Taşınabilir Döküntü Kitleri... Küçük miktarda döküntülere hızlı
müdahale için.

Ekonomik Döküntü Kiti

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

• Yüksek oranda görülebilirlik için saplı sarı PVC poşet.
• Kompakt boyut: Küçük depolara, kamyon koltuklarının arkasına veya
altına kolaylıkla yerleştirilebilir.
• Nadiren küçük miktarda sıvı taşıyan taşıyıcılar için ideal.
• Suya dayanıklı ve hafif poşet, sorbentlerin kuru kalmasını sağlar.

Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

Yalnızca Yağ: SKO-PP
Bakım: SKA-PP
Kimyasal: SKH-PP

10 ped, 41 cm × 51 cm
2 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
1 çift eldiven
1 imha poşeti

18 litre
18 litre
16 litre

Hücum Paketi

• Tek kullanımlık kit: Küçük miktarda döküntüler için ideal.
• UV ışınlarına dayanıklı folyo poşet, sorbentleri neme ve
kire karşı korur.
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Sipariş Ref. No

İçindekiler

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

Yalnızca Yağ: SKO-ATK
Bakım: SKA-ATK
Kimyasal: SKH-ATK

15 ped, 41 cm × 51 cm
3 sosis, Ø 7,6 cm × 100 cm
1 çift eldiven
1 koruma gözlüğü
1 imha poşeti

4 kit/kutu
4 kit/kutu
4 kit/kutu

104 litre
104 litre
97 litre

Varil Döküntü Kitleri… Orta dereceli ve yoğun döküntüler için
Sorbentlerinizi neme, kire ve hasarlara karşı koruyun.

Laboratuar Paketi
• Orta dereceli döküntüler için ideal.
• Suya ve kimyasal maddelere dayanıklı varil sorbentleri korur.
• Vidalı üst kapak sayesinde ürünlere kolayca erişilebilir.
• Varil, kullanılmış sorbentler için nakil konteyneri olarak
kullanılabilir.

Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

Yalnızca Yağ: SKO-20
Bakım: SKA-20
Kimyasal: SKH-20

12 ped, 41 cm × 51 cm
3 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm
2 yastık, 43 cm × 48 cm
1 çift eldiven
1 koruma gözlüğü
3 imha poşeti

59 litre
59 litre
57 litre

200 Litre Varil

Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yalnızca Yağ: SKO-55
Bakım: SKA-55
Kimyasal: SKH-55

50 ped, 41 cm × 51 cm
8 yastık, 43 cm × 48 cm
4 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm
1 çift eldiven
1 koruma gözlüğü
5 imha poşeti

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

• Orta-büyük dereceli döküntüler için ideal.
• Suya ve kimyasal maddelere dayanıklı varil sorbentleri korur.
• Hızlı müdahale için çift taraflı kilitlenen kapak.
• Varil, kullanılmış sorbentler için nakil konteyneri olarak kullanılabilir.
Yüzeyde Tutma Kapasitesi
152 litre
152 litre
142 litre

360 Litre Aşırı Yüklü Varil
• Yoğun döküntüler için ideal.
• Suya ve kimyasal maddelere dayanıklı varil sorbentleri korur.
• Dökme kalıp tasarım, forklift veya yük arabasının ürünü
kolayca kavrayarak kaldırmasını sağlar.

Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

Yalnızca Yağ: SKO-95
Bakım: SKA-95
Kimyasal: SKH-95

100 ped, 41 cm × 51 cm
8 yastık, 43 cm × 48 cm
12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
8 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm
50 silici, 30 cm × 38 cm
1 çift eldiven
1 koruma gözlüğü
10 imha poşeti

268 litre
264 litre
279 litre
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Taşınabilir Döküntü Kitleri… Tesis dahilindeki her yerde döküntülere
hızlı müdahale için.
Döküntü Taşıyıcı
• Orta dereceli döküntüler ve bakım işleri için tavsiye edilir.
• Çift kapı sayesinde ürünlere kolaylıkla erişilebilir.
• İç raflar ve bölmeler sorbentlerin düzenli bir şekilde durmasını sağlar.
• Yük arabası, sorbentleri kire, neme ve hasarlara karşı korur.
• Dar koridorlara ve girişlere kolayca sığar.
• Tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.

Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yalnızca Yağ: SKO-CART
Bakım: SKA-CART
Kimyasal: SKH-CART

1 çift gözenekli rulo, 38 cm × 22 m
2 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
1 sosis, Ø 7,6 cm × 244 cm
6 yastık, 25 cm × 25 cm
1 koruma gözlüğü / 1 çift eldiven
2 imha poşeti

Yüzeyde Tutma Kapasitesi
69 litre
69 litre
59 litre

Taşınabilir Konteyner Kiti

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

• Orta dereceli döküntüler için.
• Suya dayanıklı polietilen kap, sorbentleri kire, neme ve hasarlara
karşı korur.
• Menteşeli kapak, ürünlere kolayca erişilebilmesini sağlar.
• Tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel hareket kabiliyeti
sağlar.

Sipariş Ref. No
Yalnızca Yağ: SKO-120
Bakım: SKA-120
Kimyasal: SKH-120

Yalnızca Yağ: SKO-240
Bakım: SKA-240
Kimyasal: SKH-240

İçindekiler

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

50 ped, 41 cm × 51 cm
12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
6 yastık, 43 cm × 48 cm
1 çift eldiven / 1 koruma gözlüğü
3 imha poşeti

124 litre
124 litre
128 litre

150 ped, 41 cm × 51 cm
6 sosis, Ø 7,6 cm × 244 cm
8 yastık, 43 cm × 48 cm
2 çift eldiven / 2 koruma gözlüğü
6 imha poşeti

250 litre
250 litre
233 litre

Döküntü Kamyonu
• Yoğun döküntüler için ideal.
• Kapak, ürünlere kolayca erişilebilmesini sağlar.
• Tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.
• Hava koşullarına ve kimyasal maddelere dayanıklı kap, sorbentleri neme,
kire ve hasarlara karşı korur.
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Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yalnızca Yağ: SKO-XLT
Bakım: SKA-XLT
Kimyasal: SKH-XLT

150 ped, 41 cm × 51 cm
36 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
20 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm
16 yastık, 43 cm × 48 cm
50 silici, 30 cm × 38 cm
1 koruma gözlüğü / 1 çift eldiven
30 imha poşeti

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

619 litre
620 litre
601 litre

SPC Sorbent Merkezi… Sorbentler için özel olarak tasarlanmış ilk

modüler ve mobil saklama kabini.

• Sağlam, kalıcı ve uzun süreli kullanım ömrü için kimyasal bakımdan dayanıklı
polietilenden üretilmiştir!
• İki amaçlı kullanım: Döküntü kiti veya sorbent ve dağıtım istasyonu olarak kullanabilirsiniz.
• Modüler tasarım: Kabini oluşturmak için 2 veya 3 üniteyi bir araya getirin.
• Çift giriş kapısı: Ürüne hızlı ve kolayca erişilebilmesini sağlar.
• Tekerlekleri taktığınızda hareket kabiliyeti kazanır!
• Dilerseniz Sorbent Merkezini olduğu gibi satın alabilir ve seçtiğiniz sorbentleri içine
yerleştirebilirsiniz!

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Sorbent Merkezi (sorbentler ve Aksesuar Paketiyle birlikte — montajlanmamış şekilde)
Sipariş Ref. No

Açıklama

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

YALNIZCA YAĞ
SCO-PRU
SCO-PSU
SCO-SWU

100 ped, 41 cm × 51 cm ve 1 rulo, 38 cm × 46 m
100 ped, 41 cm × 51 cm ve 12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm ve 8 yastık, 43 cm × 48 cm

206 litre
157 litre
96 litre

100 ped, 41 cm × 51 cm ve 1 rulo, 38 cm × 46 m
100 ped, 41 cm × 51 cm ve 12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm ve 8 yastık, 43 cm × 48 cm

206 litre
155 litre
96 litre

100 ped, 41 cm × 51 cm ve 1 rulo, 38 cm × 46 m
100 ped, 41 cm × 51 cm ve 12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm
12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm ve 8 yastık, 43 cm × 48 cm

161 litre
133 litre
98 litre

BAKIM
SCA-PRU
SCA-PSU
SCA-SWU
KİMYASAL
SCH-PRU
SCH-PSU
SCH-SWU

Sorbent Merkezi (yalnızca kabin — montajlanmamış şekilde)
Sipariş Ref. No

Açıklama

SC-3000

Yalnızca kabin (sorbent ve Aksesuar Paketi hariç)
Montajsız boyutlar: 126 cm (B) × 53 cm (E) × 20 cm (Y)
Montajlı boyutlar: 126 cm (B) × 53 cm (E) × 66 cm (Y)

Aksesuarlar
Sipariş Ref. No

Açıklama

SC-4
SC-ACC
SC-D15
SC-D40

5 tekerlek seti (Ø 7 cm) (Tek veya çift üniteyle kullanım için)
Aksesuar Paketi (koruma gözlüğü, eldiven, bağcıklı imha poşeti)
43 cm'lik tespit pimi
106 cm'lik tespit pimi
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OPA Kitler... OPA90 düzenlemelerine uymanızı sağlar.
OPA nedir? Yağ Kirliliği Yasası (OPA), dünyanın en büyük yağ döküntüsü petrol tankerlerinden biri olan Exxon
Valdez’in Alaska’da batmasının ardından, 1990 yılında (ABD) yürürlüğe girmiştir. Petrol tankerleri, deniz taşıtları,
petrol tankeri sahipleri için düzenlemeler getirilmiş ve yağ döküntülerini önleme ve müdahale etme kabiliyetleri arttırılmıştır.
SPC, OPA90 düzenlemelerine uymanıza yardımcı olmak amacıyla çeşitli kitler geliştirmiştir. Burada sunulan kitlerimizin tümü, OPA90 düzenlemelerine uygundur.

7 Fıçı (1100 litre) OPA90 Kit Uyumlu
Sipariş Ref. No

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

SL-7 BARR-C

İçindekiler

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

750 ped, 41 cm × 51 cm
12 SOSİS, Ø 7,6 cm × 122 cm
8 yastık, 43 cm × 48 cm
12 boom, Ø 13 cm × 3 m
1 silici, 48 cm × 30,5 m
2 koruma gözlüğü
5 tek kullanımlık tulum
5 çift eldiven
2 kıvılcım çıkarmaz kürek
10 sarı imha poşeti
1 kıvılcım çıkarmaz pompa
2 × 20 litrelik kova
2 anti-statik kürek

1381 litre

12 Fıçı (1900 litre) OPA90 Kit Uyumlu
Sipariş Ref. No

İçindekiler

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SL-12 BARR-C

950 ped, 41 cm × 51 cm
48 SOSİS, Ø 7,6 cm × 122 cm
8 yastık, 43 cm × 48 cm
20 boom, Ø 13 cm × 3 m
4 silici, 48 cm × 30,5 m
2 koruma gözlüğü
5 tek kullanımlık tulum
5 çift eldiven
2 kıvılcım çıkarmaz kürek
10 sarı imha poşeti
1 kıvılcım çıkarmaz pompa
2 × 20 litrelik kova
2 anti-statik kürek

2251 litre

SPC Döküntü Kutuları
Bu büyük ve ekstra büyük boyuttaki çöp kutuları, size özel acil
müdahale kitleri oluşturmanız için idealdir. Çok sayıda sorbenti,
her türlü aleti veya küçük ekipmanı alabilecek büyüklükte olan
bu kutular, tesisinizdeki neredeyse her türlü döküntü için hazırlıklı
olmanızı sağlayacak.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Dış Boyutlar

SC-LBIN

BÜYÜK ÇÖP KUTUSU

126 × 85 × 91 cm

SC-XLBIN

EKSTRA BÜYÜK ÇÖP KUTUSU

147 × 100 × 104 cm

Ağırlık
27 kg
32,5 kg

SKH-MINI… Küçük kimyasal döküntüleri hızlı, kolayca ve yaralanma
riski olmadan temizlemek için tek kullanımlık döküntü kiti.

• Yüksek oranda görülebilir yeşil renk.
• Otoklavlanabilir imha poşeti 145°C’ye kadar ısıya dayanıklıdır, bu
nedenle laboratuar atıklarının güvenli bir şekilde imhasını güvence
altına alır.
• Kimyasal maddeleri, tehlikeli sıvıları, su ve yağ bazlı sıvıları yüzeyinde
toplar.
• 1,7 litreye kadar döküntüler için uygundur.
• Tek kullanımlık fırça, her türlü kırık camı veya kalıntıyı, yaralanma riski
olmadan güvenli bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
• Kompakt tasarımı sayesinde SKH-MINI, döküntülerin en fazla meydana
gelebileceği alanlara kolaylıkla yerleştirilebilir.
• Koruyucu eldivenler pudra içermez, pütürlü parmak uçlarına sahiptir,
yırtılmalara ve daha fazla güvenlik sağlaması açısından kimyasal
maddelere karşı dayanıklıdır.

İçindekiler

Ambalaj

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

SKH-MINI

2 ped, 41 cm × 51 cm
1 çift tek kullanımlık kimyasal maddelere karşı
koruyucu koruma gözlüğü
1 otoklav imha poşeti
1 tek kullanımlık fırça
1 çok dilli kullanma kılavuzu

4 kit/kutu

1,7 litre/kit

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Sipariş Ref. No

Re-Form™ Döküntü Kitleri… Düşük maliyetle üstün emiş kapasitesi
sunan çevre dostu acil müdahale kitleri!

• Re-Form™'un benzersiz yapısı %24 daha fazla emiş
kapasitesi sunar.
• Eritilerek şişirilmiş eşdeğer döküntü kitlerine oranla
%5 tasarruf sağlar.
• Re-Form™ Döküntü Kitleri, yüksek derecede zararlı
asitler ve kostikler haricinde her türlü sıvıya (yağ, su,
soğutma suları, yağlayıcı maddeler gibi) son derece
uygundur.
• Çevre dostudur. Re-Form™ pedler ve sosisler, en az
%70 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve ham
selüloz malzemeden üretilir.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Emiş Kapasitesi

SKR-PP

Re-Form Genel Amaçlı Ekonomik Döküntü Kiti

SKR-ATK

Re-Form Genel Amaçlı Hücum Paketi, 4 kit/kutu

136 litre/kutu

SKR-ADR-S

Re-Form Genel Amaçlı ADR Döküntü Kiti Küçük

53 litre

SKR-ADR-L

Re-Form Genel Amaçlı ADR Döküntü Kiti Büyük

78 litre

SKR-20

Re-Form Genel Amaçlı Laboratuar Paketi

65 litre

SKR-55

Re-Form Genel Amaçlı 55 Litre Varil

173 litre

SKR-95

Re-Form Genel Amaçlı 95 Litre Vida Kapaklı Varil

342 litre
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SPC Döküntü Kutusu... Tesisiniz çevresinde birden fazla döküntü

istasyonu oluşturmanızı sağlayan, kullanışlı dağıtım kutusu içinde pedler!

DÖKÜNTÜ KİTLERİ VE AKSESUARLARI

• Yeniden kullanılabilir plastik kutu, tüm sorbentler kullanıldığında
yeniden doldurulabilir.
• Döküntü Kutusu, laboratuar ve depo duvarlarına asılabilecek veya bir
forklifte bağlanabilecek hafifliktedir.
• Açık sarı renk, kolayca tanıma ve kullanım açısından dikkat çeker.
• Çeşitli uygulama alanları: sıvı depolama alanlarında, kamyon
koltuğunun arkasında, laboratuar
ortamlarında, sıvı işlerinden sorumlu
iş istasyonlarında.

Sıvı depolama alanınızın yakınında
kullanabilirsiniz.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SA-SBO

DÖKÜNTÜ KUTUSU Yalnızca Yağ
15 ped içerir, 41 cm × 51 cm

Yüzeyde Tutma Kapasitesi

15 ped/kutu

10 litre

SA-SBA

DÖKÜNTÜ KUTUSU Bakım
15 ped içerir, 41 cm × 51 cm

15 ped/kutu

10 litre

SA-SBH

DÖKÜNTÜ KUTUSU Kimyasal
10 ped içerir, 41 cm × 51 cm

10 ped/kutu

9 litre

SXT200-E

Pedler Yalnızca Yağ, 41 cm × 51 cm

200 ped/kutu

136 litre

UXT200-E

Pedler Bakım, 41 cm × 51 cm

200 ped/kutu

136 litre

UN100-E

Pedler Kimyasal, 41 cm × 51 cm

100 ped/kutu

88 litre

YEDEKLER

SPC Döküntü Tabelaları... Döküntü olduğu durumlarda kullanım
için özel olarak tasarlanmıştır.

SPC Döküntü Tabelaları, iki farklı biçimde sunulmaktadır — dayanıklı çeşit ve ekonomik çeşit. Döküntü temizleme
işlemleri sırasında fazladan kazaların meydana gelmesini önlemeniz açısından ideal araçlardır.

HD Zemin Ayağı
• Mesaj, 9 metre mesafeden görülebilir.
• Dayanıklı Polyesterden üretilmiştir.
• Bakımı kolaydır — paslanma riski yoktur.
• Mükemmel görülebilirlik için sarı arka plan rengi.
•D
 öküntü olduğu durumlarda kullanım için eşsiz arka
plan piktogramı.

Ekonomik Zemin Ayağı
• Hafif polipropilen malzemeden üretilmiştir.
• 8 dilde uyarı metni.
• (NL-FR-DE-EN-ES-IT-SE-NO)
• Mükemmel görülebilirlik için sarı arka plan rengi.
• Döküntü olduğu durumlarda kullanım için eşsiz arka
plan piktogramı.
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Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SA-SGN-HD

Dayanıklı Zemin Ayağı
66 cm yükseklik

1 tabela/paket

SA-SGN-EC

Ekonomik Zemin Ayağı
30 cm (G) × 50 cm (Y)

1 tabela/paket

SPC Döküntü Bariyeri… Döküntüleri kolayca ve hızla sınırlamak veya
ayırmak için tasarlandı!

•F
 arklı bariyerlere kolayca bağlanabilir. Ek konektör
gerektirmez.
•W
 ashdown (yüzey yıkama) işlemleri sırasında girişlerde
bariyer olarak, dökülen sıvıları sınırlamak veya kontrol
etmek için baraj olarak veya sıvıların yönünü değerli
ekipmandan veya zarar görebilecek alanlardan uzağa
doğru çevirmek için ayırıcı olarak idealdir.
• Mükemmel görülebilirlik için sarı renk.
•K
 imyasal maddelere dayanıklı: poliüretan suya, yağa
ve pek çok kimyasal maddeye dayanıklıdır.
•S
 u ve sabunla temizledikten sonra yeniden kullanılabilir.
• Yumuşak yüzeylerde en iyi sonucu verir.

Döküntülerin kanalizasyon sistemlerine
girmesini önler.

Açıklama

Ambalaj

SB-3

DÖKÜNTÜ BARİYERİ 3 m (B) × 10,5 cm (G) × 5,5 cm (Y)

1 adet/kutu

BAG-PVC24

TAŞIMA ÇANTASI 1 × SB-3, Ø 20 cm × 80 cm için

AKSESUARLAR

Sipariş Ref. No

Sentry Make-A-Berm... Sızıntı kabiliyet ekipmanını sınırlamanın
ve/veya kalabalık kaldırımları korumanın ideal yöntemi

• Katlanabilir yapı (köpük dolgulu) — forkliftle
üzerinden geçseniz bile eski şeklini alır.
• Kullanıcı dostudur: Dilediğiniz her boyutta ve
şekilde bariyer oluşturabilirsiniz.
• Sağlam vinil malzeme, yağlara, soğutma
sularına ve çoğu kimyasal maddeye karşı
dayanıklıdır.
• Kolay kurulur.
• Mükemmel görülebilirlik için sarı renk.
• Uygun fiyatlıdır: Pahalı çimento engeller veya
metal bariyerler kurmaya gerek yoktur.

Sipariş Ref. No

Açıklama

SB-MAB-KIT

MAKE-A-BERM, Kit, 2 × 7,6 m bölme duvar, 4 köşe,
1 rulo kayış ve 6 tüp silikon üstüpü içerir

SB-MAB-WALL

MAKE-A-BERM, Bir adet 4,5 m'lik bölme

SB-MAB-COR

MAKE-A-BERM, 2 köşelik set
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Suni Kauçuk Slikstopper... Sıvıların kanalizasyon sistemlerine

girmesini önlemek için temel ve ekonomik kanalizasyon koruması.

• Kullanımı kolay.
• Genel olarak zararsız kimyasal maddelere, asitlere, ozona, petrole, yağlara,
gres yağlarına ve çözücülere karşı dayanıklı.
• Tek boyut: 92 cm × 92 cm
• Tek renk: siyah
• Kalınlık: 3 mm

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

NPR36

SLIKSTOPPER, 92 cm × 92 cm

1 adet/kutu

PVC Slikstopper... Kanalizasyon sistemlerini kapatarak döküntülerin

girmesini önleyen dayanıklı kanalizasyon sistemi koruması!

AKSESUARLAR

• Mükemmel görülebilirlik için sarı renk.
• Kimyasal maddelere dayanıklı: esnek PVC suya, yağa ve pek çok
kimyasal maddeye dayanıklıdır.
• Su ve sabunla temizledikten sonra yeniden kullanılabilir.
• Yumuşak yüzeylerde en iyi sonucu verir.

Sıvıları hapseden sıkı koruma.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

PVC18

SLIKSTOPPER, 46 cm × 46 cm

1 adet/kutu

PVC24

SLIKSTOPPER, 61 cm × 61 cm

1 adet/kutu

PVC36

SLIKSTOPPER, 92 cm × 92 cm

1 adet/kutu

PVC42

SLIKSTOPPER, 107 cm × 107 cm

1 adet/kutu

Kullanışlı çanta Slikstopper'i döküntünün bulunduğu yere taşımanıza
yardımcı olur.
Sipariş Ref. No
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Açıklama

BAG-PVC18

ÇANTA 1 × PVC18, Ø 20 cm × 60 cm için

BAG-PVC24

ÇANTA 1 × PVC24, Ø 20 cm × 80 cm için

BAG-PVC36

ÇANTA 1 × 36, Ø 25 cm × 110 cm için

BAG-PVC42

ÇANTA 1 × 42, Ø 25 cm × 130 cm için

(Bu öğe, parça olarak satılır.)

Re-Form™... Çevre Dostu Sorbent Ürünler.

Artık daha fazla şirket, kalite ve performanstan ödün vermeden çevreyi koruyan “çevreci” sorbentler arayışı içindedir.
Giderek artan talepler sonucu SPC, minimum %70 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı, selüloz veya pamuktan
üretilen çevre dostu ürün serisi Re-Form™’u piyasaya sürmüştür. Re-Form™ sorbentler, yüksek emiş kapasitesine
sahip sağlam ve dayanıklı ürünlerdir ve şirketin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasını sağlar.

• Çevreci — Doğal içerik maddelerinden üretilmiştir —
yenilenebilir bir kaynaktır.
• Daha emici — Eritilerek şişirilmiş polipropilen
sorbentlere oranla %25-50 oranında daha emici.
• Uygun fiyatlı — Aynı fiyata daha fazla emiş
kapasitesi. Daha fazla sıvı emdirmek için daha az
ürün kullanın — atıkları azaltın.
• Güvenli — Yangın Önleyici (genel amaçlı çeşit) —
ASTM E84-05 standardını karşılar.
• Sabit fiyatlar — Petrol fiyatlarına bağlı olarak fiyat
değişikliği yapılmaz.

RE-FORM™

Mevcut Re-Form™ ürün serileri:
• Re-Form™ — Ağ yapılı genel amaçlı pedler
• Re-Form™ Plus — Bir yüzü spunbond kord bezi kaplı genel amaçlı pedler ve rulolar
• Re-Form™ XPlus — Çift taraflı spunbond kord bezi kaplı genel amaçlı pedler ve rulolar
• Re-Form™ Oil Only — Yağ emici pedler ve rulolar
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Re-Form™... Döküntüleri ve sızıntıları temizlemek için temel genel
amaçlı pedler ve sosisler.

• %80 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve diğer selüloz malzemeden
üretilmiştir.
• Su, yağ ve zararsız kimyasal maddeler için son derece uygun genel
amaçlı ürün.
• Daha fazla emiş kapasitesi sayesinde, temizlik işlemleri için daha az
ürün gerektirir.
• Akıntıları önlemek ve acil döküntü temizleme işlemleri için
uygundur.
• ASTM E84-05 yangın önleme
standardını karşılar.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

Emiş Kapasitesi

RF100
RF300
RF500

PEDLER, Re-Form, 38 cm × 48 cm, yüksek gramajlı
PEDLER, Re-Form, 38 cm × 48 cm, orta gramajlı
PEDLER, Re-Form, 38 cm × 48 cm, düşük gramajlı

100 ped/kutu
100 ped/kutu
100 ped/kutu

151 litre
121 litre
90 litre

MS-50
MS-412
MS-806
MS-124

SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 1,2 m
SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 1,2 m
SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 2,4 m
SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 3,6 m

40 sosis/kutu
12 sosis/kutu
6 sosis/kutu
4 sosis/kutu

151 litre
45 litre
45 litre
45 litre

Re-Form™ Plus... Genel temizleme ve silme uygulamaları için bir yüzü
RE-FORM™

kord bezi kaplı çevre dostu pedler ve rulolar.

• %80 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve diğer selüloz malzemeden
üretilmiştir.
• Yağları, soğutma sularını ve çözücüleri emer ve içeride tutar. Çok zararlı
asitler ve kostiklerle kullanıma uygun değildir.
• Bir yüzünde kullanılan spunbond kord bezi dayanıklılığı arttırırken
ürününün genel bakım ve silme uygulamaları için ideal bir
araç haline gelmesini sağlar.
• Üstün emiş kapasitesi (ağırlığının 20 katına kadar).
• Yüzeyinde daha fazla sıvı toplamak için daha az ürün
kullanın — atık oranını azaltır ve temizleme maliyetlerini
düşürür.
• Atık oranını azaltmak amacıyla kolayca
yırtılabilen gözeneklerle tasarlanmıştır.
• ASTM E84-05 yangın önleme standardını karşılar.
Sipariş Ref. No
RFP100
RFP300
RFP500
RFP28-DP
RFP14P
RFP328-DP
RFP314P
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Açıklama
PEDLER, Re-Form Plus, 38 cm × 48 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli
PEDLER, Re-Form Plus, 38 cm × 48 cm
Orta gramajlı, gözenekli
PEDLER, Re-Form Plus, 38 cm × 48 cm
Düşük gramajlı, gözenekli
RULO, Re-Form Plus, 72 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift kat gözenekli
RULO, Re-Form Plus, 36 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, gözenekli
RULO, Re-Form Plus, 72 cm × 46 m
Orta gramajlı, çift kat gözenekli
RULO, Re-Form Plus, 36 cm × 46 m
Orta gramajlı, gözenekli

Ambalaj

Emiş Kapasitesi

100 ped/kutu

151 litre

100 ped/kutu

121 litre

100 ped/kutu

90 litre

1 rulo/kutu

235 litre

1 rulo/kutu

114 litre

1 rulo/kutu

204 litre

1 rulo/kutu

110 litre

Re-Form™ XPlus... Ekstra dayanıklı ve emiş kapasitesi yüksek,
çift taraflı çevre dostu sorbentler.

• %80 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve ham selüloz malzemeden üretilmiştir.
• Zararlı asitler ve kostikler haricinde her türlü endüstriyel sıvıyı (su, yağlar, çözücüler,
soğutma suları gibi) emer.
• Her iki yüzünde bulunan sert ve aşınmalara karşı dayanıklı kord
bezi kaplamalı yapı, ürünün dayanıklılığını ve sağlamlığını
%20 oranında arttırır.
• Silme uygulamalarında, hafif yaya trafiğini idare etme işlemlerinde ve iç mekan
kullanımında genel bakım sorbenti olarak ideal malzemedir.
• Yüksek oranda emiş kapasitesi, her döküntü için daha az sorbent kullanılmasını sağlar.
• Atık oranını azaltmak için gözenekli yapı — yalnızca ihtiyacınız
kadarını kullanabilirsiniz.
• ASTM E84-05 yangın önleme standardını
karşılar.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

RFDP300

PEDLER, Re-Form XPlus, 38 cm × 48 cm
Orta gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi

Emiş Kapasitesi

100 ped/kutu

121 litre

RFDP314P

RULO, Re-Form XPlus, 36 cm × 46 m
Orta gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi

1 rulo/kutu

104 litre

RFDP328DP

RULO, Re-Form XPlus, 72 cm × 46 m
Orta gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi

1 rulo/kutu

208 litre

RE-FORM™

Re-Form™ Oil Only... %80 oranında pamuktan üretilmiş üstün emiş
kapasitesine sahip çevre dostu sorbentler.

• %80 oranında pamuktan üretilmiştir — yenilenebilir bir kaynaktır.
• Yağ, gres yağı, şanzıman yağı ve yağ bazlı boyaları ve çözücüleri emer.
• Su geçirmez ve batmaz özelliği sayesinde, deniz döküntüleri ve dış mekan
endüstriyel uygulamalar için idealdir.
• Spunbond kord bezi dayanıklılığı arttırırken ürününün genel bakım ve silme
uygulamaları için ideal bir araç haline gelmesini sağlar.
• Gözenekli yapı, yalnızca gerektiği kadar ürün kullanılmasını sağlar — atık
oranını azaltır ve imha maliyetlerini düşürür.
• Sıvı içinde ağırlığının 30 katına kadar emebilir. Böylece, döküntüleri
temizlemek için daha az ürün kullanılır ve temizleme maliyetleri düşer.
Not: Re-Form™ Oil Only sorbentler, yangın önleyici
ürünler değildir.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

RFODP100

PEDLER, Re-Form Oil Only, 38 cm × 48 cm
Yüksek gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi

100 ped/kutu

148 litre

RFOP14P

RULO, Re-Form Oil Only, 36 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, gözenekli, tek taraflı kord bezi

1 rulo/kutu

141 litre

RFOP28DP

RULO, Re-Form Oil Only, 72 cm × 46 m
Yüksek gramajlı, çift kat gözenekli, 1 taraflı kord bezi

1 rulo/kutu

282 litre
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Biyolojik Temizleme Ürünleri
SPC, çevre dostu temizleyiciler ve yağ lekesi gidericilerden oluşan eksiksiz ve yepyeni bir ürün serisini piyasaya
sunmaktan memnuniyet duyar. Tüm ürünler, doğal içerik maddelerinden üretilmektedir. Bu ürün serisi, iki
kategoriye ayrılabilir:
• Mikrobiyal yağ lekesi gidericiler.
• Su bazlı yağ gidericiler.

BİYOLOJİK TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

Tipik yağ lekesi gidericiler, yağ yiyen ve sindiren özel olarak seçilmiş
bakterilerden oluşur. Bu bakteriler, uzun ve kısa hidrokarbon
zincirlerini sindirebilir ve ürünün, ağır bunker yakıtlar ve mazot
da dahil olmak üzere, her türlü yağ için uygun olmasını sağlar.
Hidrokarbonları zararsız CO2 ve su olarak sindirmek için bakterilerin
şunlara ihtiyacı vardır:
• oksijen.
• doğru sıcaklık (min. 1°C - maks. 55°C). Sıcaklığın yüksek olması,
bakterilerin daha aktif olmalarını sağlar.
• doğru nem seviyeleri.
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SA-BIOSP-4x1

1 litre OT8, OT8 FC, Bio TA ve Road Bio
deneme şişesi çeşitleri

4 şişe/kutu

Mikrobiyal yağ lekesi gidericiler
BIO TA... Pistlerde ve asfaltta kullanım için biyolojik yağ lekesi giderici.
Pistler ve asfalt yollardaki yağ lekeleri, yüzeylerin
yapısını hızla aşındırıp bozabilir. Bu sorun, yağ lekelerini
Bio TA kullanarak gidermekle çözülebilir.
Bio TA, biyolojik enzimler, bakteriler ve biyo-bozunabilir
yüzey temizleyicilerden oluşan bir karışım içerir. Bio TA,
pistleri veya asfalt yüzeyleri aşındırıp bozmaz.
Sonra

Önce
Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SA-BIOTA-12x1

12 × 1 litre Bio TA kabı

kutu

SA-BIOTA-4x5

4 × 5 litre Bio TA kabı

kutu

BİYO-BORULAR… Yağlı su separatörlerinde kullanım için.
Endüstriyel separatörlerdeki yağ tahliyelerini %95’e kadar azaltacak yeni bir yaklaşım.
Her bir Biyo-Boru, bakterileri sindiren bir yağ karışımı içerir ve haftada 2 kg yağ sindirir.
Yağ/su separatörünün ikinci odacığına bir adet, üçüncü odacığına ise iki adet Biyo-Boru
yerleştirmeniz ve 6-8 ayda bir değiştirmeniz yeterlidir. Biyo-Borular endüstriyel separatörlerde, rıhtımlarda ve yağlı su tasfiyelerinde kullanım için uygundur.

Sipariş Ref. No
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Açıklama

Ambalaj

SA-BIOTU-3

3'lü Biyo-Boru Paketi

çanta

SA-BIOTU-6

6'lı Biyo-Boru Paketi

çanta

Mikrobiyal yağ lekesi gidericiler
OT8… Sert yüzeylerde kullanım için biyolojik yağ lekesi giderici.
OT8, biyolojik enzimler ve bakterilerden oluşan bir karışım içerir. Kullanımı kolaydır ve çoğu gözenekli
yüzeydeki yağ lekelerini çıkarır. OT8, endüstriyel zeminlerde, araba yollarında ve petrol istasyonları gibi
yerlerde kullanılabilir.
OT8, pist veya asfalt yüzeylerdeki her yağ lekesi için uygun DEĞİLDİR.

Açıklama

Ambalaj

SA-OT8-12x1

12 × 1 litre OT8 kabı

kutu

SA-OT8-4x5

4 × 5 litre OT8 kabı

kutu

SA-OT8-20

20 litre OT8 kabı

kap

BİYOLOJİK TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

Sipariş Ref. No

OT8 FC… Biyolojik fabrika zemini yağ giderici.
OT8 FC'nin kompozisyonu OT8'e benzer, ancak daha az bakteri içerir. Ürün, yağ
yayılmalarını hızla keser ve kirli zeminlerin ve yüzeylerin arındırılarak yıkanmasını
sağlar. OT8 FC, yağla kirlenen atölye zeminleri için idealdir.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SA-OT8 FC-4x5

4 × 5 litre OT8 FC kabı

kutu

SA-OT8 FC-20

20 litre OT8 FC kabı

kap

Su bazlı yağ gidericiler
ROAD BIO… Yol yüzeylerindeki mazot, benzin, yağ ve boyaları temizler.
Road Bio, yol yüzeylerindeki hidrokarbonu, gres yağlarını ve sıvı boyalar temizleyen
yağ giderici bir deterjandır. Biyo-bozunabilir yüzey temizleyiciler içeren Road Bio yollardaki döküntüleri, yayılmalara yol açmadan ve yüzeyi aşındırmadan temizler. Road
Bio, sıcak suyla da kullanılabilir.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Ambalaj

SA-ROBIO-4×5

4 × 5 litre Road Bio kabı

kutu

SA-ROBIO-20

20 litre Road Bio kabı

kap
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Döküntü Döşemeleri… Varil depoları ve dağıtım alanlarındaki

potansiyel açıdan tehlikeli sızıntıları sınırlamak için uygun fiyatlı bir
araçtır.

80 litre kapasiteye sahip düşük profilli, 2 varilli döküntü döşemeleri, varil
deponuzdaki veya dağıtım alanlarındaki potansiyel açıdan tehlikeli
sızıntıları sınırlamak için uygun fiyatlı bir araçtır.
Her modüler döşemede, özel bir varil deposu platformu
oluşturmak amacıyla farklı döşemeleri güvenli bir
şekilde birbirine bağlamak için dahili klipsler
mevcuttur.

DÖKÜNTÜ SINIRLAMA

• Drenaj Tahliye Kiti, farklı döküntü döşemelerini,
genel drenaj kapasitesini arttırmak amacıyla birbirine
bağlamanıza olanak verir.

• İç içe geçebilen döşemeler, stok alanı ihtiyacını en aza
indirir ve taşıma maliyetlerini düşürmenizi sağlar.

• Dahili klipsler, özel bir varil deposu platformu oluşturmak
amacıyla farklı döşemeleri kolayca ve güvenli bir şekilde
birbirine bağlamanızı sağlar.

• Izgara mandalları, duvarların şişmesini ve ünitenin
zamanından önce değiştirilmesini önler.

• Bu döşemeler, döşemelerinizin yerini değiştirmek üzere
forkliftinizi kolayca kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
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Sipariş Ref. No Açıklama

Dış boyutlar

Drenaj Kuyusu Kapasitesi

Yük Kapasitesi

SC-SD2

DÖKÜNTÜ DÖŞEMESİ, 2 varil

132 cm (B) × 66 cm (E) × 15 cm (Y)

80 litre

1136 kg

SC-DK

Drenaj TAHLİYE KİTİ — İsteğe bağlı drenaj kitini, çeşitli döşemeler arasında kapasiteyi paylaştıracak şekilde yerleştirebilirsiniz.

Döküntü Paletleri... 110 ve 200 litrelik varillerin veya diğer kapların
bulunduğu iç depolar için ideal platformlar.

Resmi ikincil sınırlama düzenlemelerine uyumluluk yollarını arıyorsanız veya tesisinizin korunduğundan emin olmak için istediğiniz yalnızca güvenlikse, SPC
döküntü paletleri yeterli kapasiteyi sunar (tüm varil birime boşaltılsa dahi).
2 varilli ve 4 varilli çeşitleri bulunan döküntü paletleri 510 litreye
kadar sınırlama kapasitesi sunar.

DÖKÜNTÜ SINIRLAMA

 varilli ve 4 varilli döküntü paletleri aynı yüksekliğe
•2
sahiptir ve varillerin bir paletten diğerine kolaylıkla
taşınmasını sağlar.

• İsteğe bağlı rampa, 2 varilli ve 4 varilli döküntü
paletleriyle kullanılabilir.

 u paletler, döşemelerinizin yerini değiştirmek
•B
üzere forkliftinizi veya palet kaldıraçlarınızı kolayca
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.

• Izgaralar, paletler arasında değiştirilebilir ve döküntüleri
kolayca temizlemek için geniş alanlar sunar.

• İç içe geçebilen paletler, tesisin, antreponun veya
römork alanının daha iyi kullanılmasına olanak verir.

Sipariş Ref. No

Açıklama

Dış boyutlar

Drenaj Kuyusu Kapasitesi

Yük Kapasitesi

SC-DP2

DÖKÜNTÜ PALETİ, 2 varil

132 (B) × 66 (E) × 43 (Y) cm

260 litre

1136 kg

SC-DP4
SC-DPR

DÖKÜNTÜ PALETİ, 4 varil

132 (B) × 132 (E) × 43 (Y) cm

510 litre

2273 kg

RAMPA

180 (B) × 76 (E) × 55 (Y) cm
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Farklı 4 varilli döküntü paletlerini birbirine bağlayarak kendi
IBC sınırlama ünitenizi oluşturabilirsiniz. Paradan tasarruf

sağlayan güvenli ve güvenilir bir çözüm!

Drenaj tahliye kiti ile 4 varilli döküntü paletlerinin birbirine bağlanabilmesi sayesinde, bir IBC tankının sahip olduğundan daha fazla hacim alacak büyüklükte drenaj kapasitesine sahip bir sınırlama ünitesi oluşturabilirsiniz. Örneğin:
3 adet 4 varilli döküntü paletinin birbirine bağlanmasıyla toplam 1530 litre drenaj kapasitesi elde edilir. Dolayısıyla,
paletlerin üzerine 3 adede kadar IBC ünitesi yerleştirebilir ve en büyük kabın %110’unu (1000 litre × %110 = 1100
litre) veya toplam hacmin %25’ini (3 × 1000 litre × %25 = 750 litre) sınırlama şartı koşan düzenlemelere uyabilirsiniz.

DÖKÜNTÜ SINIRLAMA

Not: İkincil sınırlama mevzuatı konusunda ulusal makamlara başvurun.

• Enjeksiyonla şekillendirilmiş paletler sağlamdır ve dayanıklı özelliklere sahiptir.
• Izgara mandalları, duvarların şişmesini ve ürünün zamanından önce değiştirilmesini önler.
• Sızıntıların kolayca tespit edilmesini ve sıvının/nesnenin kolayca temizlenebilmesini sağlayan geniş
aralıklı ızgaralar.
• Palet yerlerinin kolayca değiştirilmesi açısından forklift ve palet kaldıracı için uygun.
• Drenaj Tahliye Kiti, IBC sınırlama için ekonomik bir çözüm sağlar.
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Sipariş Ref. No Açıklama

Dış boyutlar

Drenaj Kuyusu Kapasitesi

Yük Kapasitesi

SC-DP4

DÖKÜNTÜ PALETİ, 4 varil

132 (B) × 132 (E) × 43 (Y) cm

SC-DK

DRENAJ TAHLİYE KİTİ — Drenaj kitini, çeşitli paletler arasında kapasiteyi paylaştıracak şekilde yerleştirebilirsiniz.

510 litre

2273 kg

Sentry QuickBerm OS... Sızıntılara ve döküntülere karşı koruma
sağlayan, araçla içine girilebilen, taşınabilir sınırlama sistemi.

• Hızlı kurulum için tek parçalı sistem. Kullanıma hazır ve çok kısa
sürede yerleştirilebilir — montaj, şişirme veya alet gerektirmez.
• Dayanıklı alüminyum kayışlar daraltılabilir ve kamyonun veya
forkliftin bankete doğru çekerken yere serilebilir, ardından yeniden
eski haline getirilebilir.
• Kolay taşıma ve üstün dayanıklılık için düşük gramajlı vinilden
üretilmiştir.
• Dış kayışlar, drenaj alanını temizleme ve arındırma işlemlerini
kolaylaştırır.
• Kompakt tasarımı sayesinde minimum düzeyde depolama alanı
gerektirir.
• Yakıtlara ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
• Pek çok endüstriyel ve askeri uygulamada ikincil sınırlama
düzenlemelerini karşılar veya aşar.

Açıklama

Drenaj Kuyusu Kapasitesi

SB-SQ3

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil
3 m × 3 m × 30,5 cm

2745 litre

SB-SQ8

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil
3 m × 7,9 m × 30,5 cm

7228 litre

SB-SQ11

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil
3,6 m × 10,9 m × 30,5 cm

11.968 litre

SB-SQ15

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil
3,6 m × 15,2 m × 30,5 cm

16.690 litre

SB-SQ16

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil
4,2 m × 16,4 m × 30,5 cm

21.008 litre

SB-SQ20

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil
4,8 m × 20,1 m × 30,5 cm

29.426 litre

DÖKÜNTÜ SINIRLAMA

Sipariş Ref. No

Sentry Lite... Döküntüleri sınırlamak için

uygun fiyatlı çözüm.

• Trafo deposu, balast tankı bozuklukları veya ekipmanın / personelin
temizlenmesi için ideal.
• Düşük gramajlı vinilden üretilmiştir — 1 kişi tarafından kolayca
yerleştirilebilir ve kontrol edilebilir.
• Kompakt tasarımı sayesinde minimum düzeyde depolama alanı gerektirir.
Acil müdahale araçları, kamyonlar ve bakım atölyeleri için ideal çözümdür.
• Uygun fiyatlı yeniden kullanılabilir ürün.
Sipariş Ref. No

Açıklama

SB-SL44

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry Lite, 510 g vinil
1,2 m × 1,2 m × 20 cm

Drenaj Kuyusu Kapasitesi
288 litre

SB-SL46

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry Lite, 510 g vinil
1,2 m × 1,8 m × 20 cm

432 litre

SB-SL48

DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry Lite, 510 g vinil
1,2 m × 2,4 m × 20 cm

576 litre

www.sorbentproducts.be
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