SORBENTY

TECHNICKÝ LIST

TEXTILNÍ SORBENTY
TYPU „M“ - MELTBLOWN
CHEMICKÉ – ŽLUTÉ
CHARAKTERISTIKA
• netkaná textilie ze 100% polypropylenu
• absorpční schopnost dosahuje až 1 800%
hmotnosti textilie
• absorbuje všechny bezpečné i nebezpečné
kapaliny včetně agresivních chemikálií jako
louhy a kyseliny

OBLASTI POUŽITÍ
Netkaná textilie ze 100% polypropylenu s výbornými
absorpčními schopnostmi. Absorpční schopnost dosahuje
až 1 800% hmotnosti textilie. Žlutá barva mikrovlákenné
textilie upozorňuje, že může být nasorbována nebezpečná
kapalina jako louh, kyselina a podobně. Textilní sorbent je
velmi účinným prostředkem k zachycení úkapů, ke kterým
dochází na větší ploše. Chrání podlahu pod stroji nebo na
frekventovaných chodbách, zamezuje vzniku kluzkých ploch
při únicích nebezpečných kapalin. Pro každodenní použití
v běžném provozu. Používají se ve skladových, výrobních
nebo opravárenských provozech jako prevence úniku
nebezpečných látek nebo řešení havarijní situace při náhlém
úniku těchto kapalin. Dlouhá životnost.
ROHOŽE BOX
Rozměry: 50 x 40 cm
Absorpční schopnost: 86 litrů
BALENÍ
Rohože box: 100 ks

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí
a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita
pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají
se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi
v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně
nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním
podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za
škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě
s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého
slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv
a léků.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

