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Izmaksas 200 litru eļļas noplūdes savākšanai.

Granulas Adsorbentu palikņi

Materiāls (kg)

Kopējie atkritumi (kg)

200 kg 
(1 kg granulu adsorbenta 1 litrs eļļas)

10 kg 
(1 kg palikņu 20 litri eļļas)

Cena kg (€/kg) 1 €/kg 15 €/kg

400 kg
(200 litri eļļas + 200 kg granulas)

210 kg
(200 litri eļļas + 10 kg palikņi)

Likvid. izmaksas kg (€/kg) 0.5 €/kg 0.5 €/kg

TOTAL COST 400 € (200 € + 200 €) 255 € (150 € + 105 €)

Kā sakausēts polipropilēna

adsorbents var Tev palīdzēt

samazināt izmaksas…

Granulveida adsorbents ir populārs ķīmisku vielu un naftas produktu savākšanai industriālā vidē. Faktiski, 75%
no industriālajām kompānijām  vēl joprojām izmanto granulveida adsorbentu, lai savāktu avārijas noplūdes. Tas ir 
tādēļ, ka kompānijas tic, ka tas ir lētākais risinājums.

Pirmajā momentā tā varbūt šķiet taisnība, bet zemāk esošais cenu salīdzinājums pierāda, ka sakausētā
polipropilēna adsorbents ir lētāka alternatīva... pat ja sākotnējā pirkuma cena var būt augstāka.

Veiktie aprēķini pārāda pārsteidzošu ietaupījumu izmantojot sakausētos polipropilēna palikņus. Līdz pat 36,3%,
darbaspēka izmaksas pat vel neiekļaujot.

*šī ir pamata analīze izmantojot aptuveni vidējos rādītājus ārvalstīs. Latvijas atkritumu pārstrādes cenas var atšķirties.
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• Samaziniet izmaksas • palieliniet produktivitāti • Uzlabojiet drošību

Vairāk un vairāk industrijas sāk izmantot sakausētā polipropilēna materiālus (MBPP) adsorbentus priekš eļļas produktu
industriālo šķidrumu un darbavietas ķimisko produktu likvidācijas. Apskatiet kāpēc adsorbentu palikņi ir labākā izvēle!

Granulas MBPP ADSORBENTI

1.

2.

3.

4.
€ $ £ ¥ € $ £ 

• ZEMA UZSŪKŠANAS SPĒJA
1-2 reizes pārsniedz savu svaru

• Adsorbē apjomu, kas 10-25 reizes pārsniedz savu svaru, 
līdz ar to jūs izlietojat mazāk materiāla , tas ļauj ietaupīt
naudu, kas saistīts ar viszemākajām izmantošanas maksām.

 

• LĒNA ADSORBCIJA
stundas attiecībā pret sekundēm

• Strauja adsorbēšana ... sekundes attiecība pret stundām,
 līdz ar to pārlējumi tiek ātri savākti..

• Juceklīgs un grūtāk izmantojams • VIENKĀRŠS salīdzināms ar lielu papīra dvieli.

• AUGSTAS UTILIZĀCIJAS IZMAKSAS
  sakara ar nepieciešamo apjomu.

• Produkta izmantošana mazākā apjomā = Zemākas utilizācijas
izmaksas. Arī videi atbilstošs, jo to sadedzinot
rodas līdz 0.02% pelnu.

-36%
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GRANULAS MBPP ADSORBENTS

5.

6.

7.

8.

• SAREŽĢĪTS   
un darbietilpīgs satīrīšanas process

• Sīkas daļiņas var iekļūt un bojāt iekārtas 
  vai jūsu gala produktu.

  
 

• IEROBEŽOTA ĶĪMISKĀ PRETESTĪBA 

• VAR RADĪT VESELĪBAS PROBLĒMAS.
(ja uz silīcija bāzes)

• VIEGLI  viegli savācams, taupa laiku un Jūsu naudu.

• DRAUDZĪGS RŪPNIECĪBAS IEKĀRTĀM
 
 

Tas ir tāpēc, ka vairākas rūpnieciskās ražotnes aizliedz
 granulu izmantošanu savās iekārtās.

• PLAŠS ĶĪMISKO VIELU UZSŪKŠANAS SPEKTRS 
MBPP (Adsorbents) nereaģē ar agresīvām ķimikālijām,
tādējādi saglabā darba drošību.

• DROŠS  – Drošs - nepastāv risks veselībai ja tiek ieelpotas
    putekļu daļiņas..
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Ka absorbentu lietotājs jūs zināt, kur notiek vismaz 75% no jūsu noplūdēm, pilējumiem, pārlējumiem. Izmantojot 
MBPP absorbentus, jūs varat tos viegli novietot zem šīm riska zonām - ar granulām tas noteikti ir pārāk neērti izdarāms.

DOMĀ GUDRI ... STRĀDĀ GUDRI
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Pilns diapazons maisu,
spilvenu, noplūdes ātras
reaģēšanas komplektu
un bonas arī ir pieejami:
Lpp17,18,19,28,29,30,36,37- 44

TIKAI NAFTAS 
IZSTRĀDĀJUMI

OIL AND/OR OTHER

NAFTAS PRODUKTI
UN/VAI CITAS 
VIELAS UN ĶĪMISKI 
PRODUKTI

LIQUIDS AND
CHEMICALS

- šķīdinātāji
- skābes 
- u.c.

naftas produkti
un/vai cita veida
šķidrumi un ķīmiski
produkti

TIKAI NAFTAS 
PRODUKTI,
IZSTRĀDĀJUMI

TIKAI NAFTAS
PRODUKTI

Vai Jums ir nepieciešama barjera,
lai šķidrums nenonāktu uz zemes? 

Vai Jums ir nepieciešama barjera,
lai šķidrums nenonāktu uz zemes? 

Vai Jums ir nepieciešama barjera,
lai šķidrums nenonāktu uz zemes? 

Vai jūs dodat priekšroku zemas
caurlaidības mikro šķiedras materiālam?

Vai jūs dodat priekšroku zemas
caurlaidības mikro šķiedras materiālam?

Vai jūs dodat priekšroku zemas
caurlaidības mikro šķiedras materiālam?

Vai jūs vēlaties papildus materiāla
izturību?

Tas ir priekš ķīmiskas noplūdes
avārijas savākšanas?

Vai tas ir biezs naftas produkts?

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Vai tās ir bīstamās ķimikālijas?

Jā

- šķīdinātāji
- skābes 
- u.c.
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Nē
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Nē

Nē

Nē

TM (paliktņi + ruļļi)    lpp 12

SXT (paliktņi + ruļļi)      lpp 8, 13

OP (paliktņi + ruļļi)      lpp 9, 14

BSM (ruļļi)    lpp 34

UXT vai SIR   (paliktņi + ruļļi)
lpp 23, 26 & 34

MRO vai BM 
lpp 24, 27 & 32

TM (paliktņi + ruļļi) lpp 12

SXT (paliktņi + ruļļi) lpp 8, 13

OP (paliktņi + ruļļi) lpp 9, 14

UN (paliktņi + ruļļi + bonas) lpp 35, 36

MRO (paliktņi + ruļļi) lpp 24, 27

ODN - ONO Naftas adsorbcijas tīkli    lpp 21

SPC (paliktņi + ruļļi + salvetes + bonas)      lpp 10, 15, 17, 21

ENV (paliktņi + ruļļi + bonas) lpp 11, 16, 17

Universālie adsorbenti ir domāti tikai iekštelpām, jo tie
uzsāc arī ūdeni - izmantojams tikai arkārtas noplūdes gadījumā.

Vispārējai lietošanai/ uzturēšanai

Vietās ar intensīvu satiksmi

MRO/GP lpp 24, 27 & 25, 28

Vispārējai lietošanai/ uzturēšanai
ar ierobežotu satiksmi BM/HT lpp 32, 33

 SIR lpp 34

Vispārējai lietošanai/ uzturēšanai 
nepieciešama zema caurlaidība: UXT lpp 23, 26

Laboratorijās/bistamo
ķimikāliju savākšanai: UN lpp 35, 36

Kur Jūs
šo produktu
pielietosiet?
 

(paliktņi + ruļļi)
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Modeļa Nr. Apraksts Fasējums Adsobcijas spēja

SXT300-E

SXT100-E

Vidēji smagie paklāji, 41cm x 51cm, 
perforēti un salocīti

Smagie paklāji, 41cm x 51cm,
perforēti un salocīti

100 paklāji / kastē

100 paklāji / kastē

 84 litri

124 litri 

SXT200-E Vieglie paklāji, 41cm x 51 cm,
perforēti un salocīti

200 paklāji / kastē 136 litri
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SXT ... īpaši izturīgi OIL ONLY paklāji. Ideāls absorbents, 
                      kad nepieciešama izturība un nodiluma pretestība

Izmantošanai pie darba galdiem...

 

• Adsorbe eļļu un uz naftu bāzētus šķidrumus.
• Izturīgais pārvalks nodrošina papildus stingrību un tas kalpo ilgāk.
• Zema smērēšanās pakāpe: SXT kā ideāls "noslaucīšanas "materiāls
 nodalot izirušās šķiedras.
• Mīkstais un salokāmais absorbents ir lietotājam draudzīgs.
• Perforētie paklāji: jūs izmantojat tik, cik nepieciešams mazākiem
 pārlējumiem, līdz ar to samazinot atkritumu daudzumu.  

...vai kā ideālu salvešu tipa sorbentu! Maigs, bet izturīgs ārējais apvalks padara to ideālu priekš mašīnu daļu slaucīšanas.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

OP100-E
Smagie paklāji, 41cm x 51cm,
perforēti un salocīti. 100 paklāji / kastē 112 litri

OP150-DND-E
Smagie paklāji, 41cm x 51cm, 
perforēti un salocīti, ar izdales
un izlietojuma sistēmu. 

150 paklāji / kastē 168 litri
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• Adsorbe eļļu un uz naftu bāzētus šķidrumus.
• Ideāls absorbents darbam ar noplūdēm un pilējumiem darba vietā.
• Perforēts, lai palīdzētu jums samazināt atkritumu daudzumu un utilizācijas izmaksas.
• No vienas puses pārklāts ar rūpniecisko šķiedru, kas dod papildus stingrību un zemāku
  smērēšanas pakāpi. 
• Pieejams kopā ar SPC unikālo "izdales un izlietojuma" sistēmu papildus ērtībām un
  ar zemāku izmaksu par paklāju!
• Tagad pieejamas 10 paklāju pakas, kas ieļautas vienā DND kastē lietotājiem, 
  kam nepieciešams mazāks apjoms mazākās pakās

OIL PLUS… Mūsu visiecienītākie OIL ONLY (domāti tikai eļļas bāzes
                      produktiem) paklāji. Ideāli vispārējai
 ikdienas lietošanai un neparedzamu pārlējumu savākšanai.

OP ( OIL PLUS ) paklāji novietoti zem kannām un mucām,
 lai uztvertu pilējumus.

Izdales un izlietojuma sistēma:
Izdales kastes vieglai produktu paņemšanai un izlietojuma maisiņi 

un kaste, lai nodrošinātu atbilstošu atkritumu utilizāciju.

1 2 3
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SPC105-E Smagie paklāji, 41cm x 51cm,
perforēti un salocīti. 100 paklāji / baķī 121 litri

SPC100-E Smagie paklāji, 41cm x 51cm,
perforēti un salocīti. 100 paklāji / kastē 114 litri

SPC200-E Vieglie paklāji, 41cm x 51cm, perforēti un
salocīti, ar izdales un izlietojuma sistēmu. 200 paklāji / kastē 166 litri

SPC300-E
Vidēji smagie paklāji, 41cm x 51cm,
perforēti un salocīti. 100 paklāji / kastē 102 litri

SPC200-3-E Vieglie paklāji, 30cm x 30cm,
perforēti un salocīti.    200 paklāji /baķī   71 litri

SPC50-E Smagie paklāji, 84cm x 100cm,
perforēti un salocīti.

    50 paklāji / baķī 230 litri

SPC BLUE… OIL ONLY paklāji ar palielinātu izturību.

SPC... Mūsu standarta " OIL ONLY " paklāji 
                       pielietošanai rūpniecībā un jūrniecībā.

• Adsorbe eļļu un uz petroleju bāzētus šķidrumus.
• No vienas puses zilais pārsegums dod papildus 
  stingrību un mazāku smērēšanos.
• Var tikt izmantots kā "noslaucīšanas" absorbents.
• Iecienīts absorbents papīra rūpniecībā, kur ļoti
  būtiska ir neatbilstoša materiāla identificēšana
  ražošanas procesā - SPC BLUE ir ļoti augsts vizuālais efekts!

• Adsorbe eļļu un uz naftu bāzētus šķidrumus.
• SPC paklāji tagad ir par 25% stingrāki! Papildus tam, tiem ir gludāka,
   pievilcīgāka apdare ar mazāku smērē-šanās pakāpi un lielāku izturību!
• Salikti kastēs ērtai lietošanai un uzglabāšanai.
• Ērti un ekonomiski izdevīgi paklāji eļļas savākšanai uz zemes un ūdens.
• Iespējami 3 varianti: smagie paklāji, kur nepieciešama augsta adsorbesana,
   vidēji smagie un vieglie paklāji mazāk nopietniem gadījumiem.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

ENV100-M MAXX PADS, 41 cm x 51 cm
smagie paklāji 100 paklāji / kastē 136 litri

ENV200-M MAXX PADS, 41 cm x 51 cm
Vieglie paklāji 200 paklāji / kastē 221 litri

ENV300-M MAXX PADS, 41 cm x 51 cm
Vidēji smagie paklāji 100 paklāji / kastē 111 litri

ENV400-M MAXX PADS, 41 cm x 51 cm
vieglie paklāji 100 paklāji / kastē 110 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SR3625 PAKLĀJI, 76 cm x 76 cm 
Smagie paklāji 25 paklāji / baķī 61 litri

SR1850 PAKLĀJI, 38 cm x 48 cm 
Vieglie paklāji 50 paklāji / baķī 30 litri

ENV... OIL ONLY paklāji, kas izgatavoti ar SPC jauno 
   MAXX tehnoloģiju! Izcila adsorbēšanas spēja, lielāka stingrība
          un mazāks svars nozīmē zemākas utilizācijas izmaksas!

SR... Antistatiskie OIL ONLY paklāji speciāli
    izstrādāti vietām, kur rodas problēmas ar statisko 
          elektrību.

 
• MAXX paklāji ir par 25% stingrāki! Izcilā MAXX paklāju apdare nodrošina
  mazāku smērēšanās pakāpi un lielāku nodiluma izturību!
• Salikti kastēs ērtai lietošanai un uzglabāšanai.
• Ideāli izmantošanai rūpnieciskā / dabas vidē, kur nepieciešamas
  zemas izmaksas un augsta adsorbēšanas spēja.

• SR... Antistatiskie OIL ONLY paklāji speciāli
 izstrādāti vietām, kur rodas problēmas
 ar statisko elektrību.

• Vietās, kur var rasties statiskā elektrība- antistatiskie paklāji
  samazina drošības risku.

• MAXX paklāji adsorbe eļļu apjoma,
     kas līdz 24 reizēm pārsniedz savu svaru
        - labākais adsorbents uz svara kilogramu, 
              kāds pieejams tirgū.
                 • Izmantojot MAXX tehnoloģiju, ir 
                     nepieciešams mazāks daudzums
                        materiālu, lai savāktu tādu pašu
                           daudzumu eļļas, kā rezultātā ir
                              zemākas utilizācijas izmaksas.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

TM58 Smagie paklāji, 147cm x 24,4m,
salocīts un ar aizsargājošu oderi. 1  rullis / baķī 207 litri

TM19 Smagie paklāji, 48cm x 24,4m,
salocīts un ar aizsargājošu oderi 2  ruļļi / baķī 135 litri

TM29 Smagie paklāji, 74 cm x 24,4m,
salocīts un ar aizsargājošu oderi 1  rullis / baķī 104 litri

TM30 Smagie paklāji, 74 cm x 74 cm,
salocīts un ar aizsargājošu oderi 30 paklāji /baķī   95 litri
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TRACKMAT... CELIŅU AIZSARGMATERIĀLS ...
 OIL ONLY ruļļi vietās ar augstu satiksmes intensitāti, 
  kur nepieciešama augsta adsorbēšanas spēja un nevainojama izturība.

Ideāls zem tekošiem transformatoriem

TRACKMAT aizsargājošais paklājs
 likvidē nepievilcīgus traipus .

Lielisks darbam ārpus telpām, 
pateicoties UV aizsargājošam
augšējam slānim 

• Augšējais slānis, kas paredzēts lielām slodzēm ar maksimālu stingrību un izturību, ir ideāli
  piemērots intensīvai satiksmei.
• Neslīdošā pamatne notur paklāju savā vietā.
• Aizsargājošā plēve ierobežo šķidrumu nokļūšanu uz grīdas.
• Pelēkā krāsa nosedz pilējumus un pārlējumus ilgākai izmantošanai.
• UV staru necaurlaidīgais augšējais slānis padara to ideālu lietošanai iekštelpās un ārpus telpām.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SXT315-P-E Vidēja smaguma rullis, 38cm x 46m,
perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kaste   70  litri

SXT330-DP-E Smagais rullis, 102cm x 46m, 
ar divkāršu perforāciju un salocīts. 1 rullis / kastē 141  litri

O
IL O

N
LY

 R
U

ĻĻI

SXT... Sevišķi izturīgi OIL ONLY ruļļi. Izstrādāti pielietošanai
      vietās, kur nepieciešams izturīgs, nesmērējošs, 
               absorbents ar nodiluma pretestību.

Uztur vietu ap iekārtu sausu un neslīdošu.

SXTBB...Neslidošie, necaurlaidīgie ruļļi, ideāli izmantošanai uz grīdas un darbagaldiem!

•  Adsorbē eļļu un uz naftu bāzētus šķidrumus.
• Trīsdaļīgi salokāmā konstrukcija piešķir stingrību un izturību.
• No rūpnieciskās šķiedras ārējā kārta padara produktu stingrāku
   ilgākai izmantošanai un uzlabotai pretestībai pret nodilumu.
• Ideāls izmantošanai vietās ar vidējas intensitātes cilvēku plūsmu.
• Perforēts, lai vieglāk būtu lietojams un radītu mazāk atkritumu.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

OP15-E ROLL, 38 cm x 46 m
Smagais rullis, sallocīts 1 rullis / izdales kastē    94 litri

OP15-P-E ROLL, 38 cm x 46 m
Smagais rullis, perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   94 litri

OP15-DP-E ROLL, 38 cm x 46 m
Smagais rullis, ar divkāršu perforāciju un salocīts 1 rullis / izdales kastē   94 litri

OP15-DPS-E ROLL, 38 cm x 22 m
Smagais rullis, ar divkāršu perforāciju un salocīts 1 rullis / izdales kastē   45 litri

OP30-E ROLL, 76 cm x 46 m
Smagais rullis, sallocīts 1 rullis / kastē 187 litri

OP30-P-E ROLL, 76 cm x 46 m
Smagais rullis, perforēts un salocīts 11 rullis / kastē 187 litri

OP30-DP-E ROLL, 76 cm x 46 m
Smagais rullis, ar divkāršu perforāciju un salocīts 1 rullis / kastē 187 litri

OIL PLUS...MŪSU visiecienītākie OIL ONLY ruļļi vispārējai
                            lietošanai rūpniecībā.

... vai izmanto zem iekārtām vai apkārt tām, lai uztvertu 
noplūdes un pilējumus.

• Adsorbē eļļu un uz naftu bāzētus šķidrumus.
• Rūpnieciskā šķiedra no vienas puses dod papildus stingrību, tāpat arī
  zemu smērēšanās pakāpi. 
• Augstas kvalitātes OIL ONLY absorbents vietās, kur nepieciešama
  laba adsorbēšanas spēja un stingrība.
• Ideāls risinājums, lai uztvertu ārpus iekārtām izsmidzināto vielu
  daudzumu.
• Pieejams perforētā formā, lai vieglāk būtu lietojams un radītu mazāk
  atkritumu.
• Liela dažādu izmēru izvēle.

Izmanto uzglabāšanas vietās...O
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja 

SPC155 ROLL, 96 cm x 44 m
Smagais rullis, salocīts 1  rullis / baķī 244 litri

SPC155-2P ROLL, 48 cm x 44 m
Smagais rullis, perforēts un salocīts 2  ruļļi  / baķī 244 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SPC150 RULLIS, 96 cm x 44 m
Smags rullis, salocīts 1 rullis / baķī 231 litri

SPC152 RULLIS, 48 cm x 44 m
smags rullis, salocīts 2 ruļļi   / baķī 231 litri

SPC BLUE ... OIL ONLY ruļļi ar palielinātu izturību

SPC ... MŪSU standarta OIL ONLY ruļļi izmantošanai
                                           rūpniecības un jūrniecības nozarēs  

• Adsorbē eļļu un uz naftu bāzētus šķidrumus.
     • No vienas puses zilais pārsegums dod papildus stingrību
            un mazāku smērēšanos.
            • Ideāls absorbents izmantošanai papīra rūpniecībā, kur 
                 zilā krāsa ir vēlama, lai atšķirtu celulozi no polipropilēna

• Adsorbē eļļu un uz naftas bāzētus šķidrumus.
• Stingrāks, izturīgāks produkts ar pirmšķirīgu 
  apdari lielākai pretestībai pret nodilumu- izskatās labāk
  un darbojas labak!
• Ideāls rullis, lai nosegtu lielu virsmas laukumu ātrai pārlējumu,
  noplūžu un pilējumu savākšanai.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

ENV150-E RULLIS, 96 cm x 44 m
Smags svars 1 rullis / baķī 274 litri

ENV152-E RULLIS, 48 cm x 44 m
Smags svars 2 ruļļi  / baķī 274 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums     Adsorbcijas spēja

SR3600 RULLIS, 76 cm x 46 m
Smags svars 1 rullis / baķī 167 litri

ENV... MŪSU pamatīgākie OIL ONLY ruļļi.
                                    Ideāli izmantošanai jūrniecībā.

SR... Antistatiskie OIL ONLY ruļļi vietās,
       kur rodas problēmas ar statisko elektrību

• Adsorbē eļļu un uz naftas bāzētus produktus.
• Stingrāks, izturīgāks produkts ar pirmšķirīgu apdari
  - izskatās labāk un darbojas labāk! 

  •     Adsorbē eļļu un uz naftu bāzētus produktus.
• Vietās, kur var rasties statiskā elektrība- 
  antistatiskie paklāji samazina drošības risku.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SPC810-E BONAS, Ø 20 cm x 3 m 
Smags svars (21 kg/baķī) 4 bonas / baķī 316 litri

SPC816-E BOOMS, Ø 20 cm x 5 m 
Smags svars (18.2 kg/baķī) 2 bonas / baķī 228 litri

SPC510 BOOMS, Ø 13 cm x 3 m 
Standarta svars 4 bonas / baķī 119 litri

SPC516 BOOMS, Ø 13 cm x 5 m 
Standarta svars 2 bonas / baķī   98 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

ENV810 BOOMS, Ø 18 cm x 3 m 
Standarta svars 4 bonas / baķī 259 litri

ENV510 BOOMS, Ø 13 cm x 3 m 
Standarta svars 4 bonas / baķī 119 litri
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SPC SMAGĀS NAFTAS PRODUKTU ABSORBENTU BONAS ... 
Augstas kvalitātes bona, kas adsorbē 
         un lokalizē naftas produktu noplūdes ūdenī.

ENV Naftas produktu absorbentu bonas...
     Ekonomiska alternatīva 

• Atdala ūdeni laikā, kad tiek adsorbēta eļļa un uz naftu bāzēti šķidrumi.
• Palielinātas darbības spējas bonu SPC810-E un SPC816-E modeļiem, 
  pateicoties papildus sastāvdaļām (augstākai adsorbcijas spējai) un lielākam diametram
  (lielāks virsmas laukums).
• Turas virs ūdens neierobežoti ilgi pat pēc piesūcināšanas.
• Metāla skavas un riņķi ļauj viegli savienot bonas.
• Stingra ārējā uzmava nodrošina izturību.
• Virve no iekšpuses nodrošina stingrību, kad bonas tiek izvilktas un savāktas.
• Iekšējā uzmava saglabā bonu iekšējo materiālu neskartu.
• 4 metāla riņķi kritiskās spriedzes vietās dod papildus stingrību un neļauj saplīst
  to savākšanas laikā.

Vairāku savienotu bonu barjera, lai apņemtu un kontrolētu avāriju.

4 metāla riņķi izturībai

Zilā ārējā uzmava uzpildīta sajaucot baltu
un krāsainu OIL ONLY bonām paredzētu saturu.

Metāla skavas bonu savienošanai
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
SPC818-E INDUSTRIĀLĀ BONA, Ø 20 cm x 45 cm, Smaga svara 10 bilge booms/bale 131 litri

SPC518 INDUSTRIĀLĀ BONA, Ø 13 cm x 45 cm, Standarta svara 10 bilge booms/box   46 litri

SPC10 SPILVENI, 36 cm x 64 cm, Smaga svara 10 pillows/bale 197 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spējas
OIL430 SOCS bona, Ø 7.6 cm x 122 cm 30 bonas / kastē 106 litri

OIL412 SOCS bona, Ø 7.6 cm x 122 cm 12 bonas / kastē   43 litri

OIL806 SOCS bona, Ø 7.6 cm x 244 cm 6 bonas / kastē   43 litri

OIL124 SOCS bona, Ø 7.6 cm x 366 cm 4 bonas / kastē   43 litri

OIL561 FLEXISOC bona, Ø 7.6 cm x 17 m 1 bona un 30 skavas / kastē   49 litri
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SPC INDUSTRIĀLĀS BONAS ... Uztur jūsu tvertnes, kolektorus,
        notekūdeņus un balasta ūdeņus tīrus no naftas produktiem.

OIL ONLY SOCs ... Ideāls absorbents noplūžu
    un pārlējumu adsorbēšanai ap iekārtām.

• Adsorbē eļļu un uz naftas bāzētus šķidrumus, atdala ūdeni.
• Turās virs ūdens pat pēc piesūcināšanas.
• Stingra ārējā uzmava lielākai izturībai.
• Savienojamas: pievienojiet virvi riņķiem vai cilpām vieglai
  izklāšanai vietās, kur nepieciešams veikt uzsūkšanu.

• Adsorbē eļļu un uz naftas bāzētus šķidrumus, atdala ūdeni.
• Pieejami dažāda garuma, ļaujot izvēlēties jūsu gadījumam 
  atbilstošo izmēru.
• Spēcīga iedarbība: adsorbcija sākas tūlīt pēc saskares ar izlieto
  šķidrumu, nav nepieciešamības pagriezt SOC bonu.
• Elastīgais dizains ļauj SOC bonu izvietot ap jebkuru iekārtu,stūri
  vai izliekumu.
• FLEXISOC: Labākā SOC bona, ja nepieciešams elastīgums!
• Nogrieziet jums vajadzīgā garuma SOC bonu un 
  no jauna to savienojiet

Pievienojiet bonai virvi 
vieglākai izlikšanai un savākšanai.

Problēma:
Noplūdes un pilējumi
rada slidenu grīdu.

Risinājums:
SOC bonas ātri uzsūc noplūdes un pilējumus,
nodrošinot tīru un drošu darba vidi.

SPC818-E SPC518 SPC10
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
OIL1818 SPILVENI, 43 cm x 48 cm 16 spilveni / kastē 105 litri

OIL1818-2 SPILVENI, 43 cm x 48 cm   8 spilveni / kastē   53 litri

OIL99 SPILVENI, 25 cm x 25 cm 32 spilveni / kastē   58 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
DTO25 MUCU PĀRSEGI, Ø 56 cm 25 pārsegi / kastē 26 litri
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OIL ONLY SPILVENI ... Ideāli noplūdušu šķidrumu un pārlējumu
      adsorbēšanai ierobežotās vietās
             un zem pastāvīgi pilošiem avotiem

OIL ONLY MUCU VIRSMU PĀRSEGI ... Uztur jūsu mucu virsmas
                                              tīras un kārtīgas

Problēma:
Sakrājies šķidrums un netīri paklāji uz mucas virsmas.

Risinājums:
Mucu pārsegi atrodas uz mucas virsmas. 
Nav vairs netīru pilējumu un paklāju.

Pilieni no mucas tek uz grīdas ...
Paslīdēšana uz grīdas var notikt jebkurā brīdī.

• Adsorbē eļļu un uz naftas bāzētus šķidrumus.
• Nodrošina tīru un drošu grīdu darbam, neļaujot
  pilieniem no sūkņa sasniegt grīdu.
• Iepriekš izgriezti caurumi 205 litru mucām.
 

• Adsorbe eļļu un uz naftas produktiem
  bāzētus šķidrumus.

• 2 dažādi izmēri, lai piemērotu jebkurai
  vietai un / vai pārlējumam.

Ideāls risinājums šaurām vai 
grūti sasniedzamām vietām.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
SF1 Mikro šķiedras, vaļējā formā 50 kg / kastē 868 litri

PSF15 KĀRTRIDŽI, Ø 13 cm x 1 m
(Minimālais pasūtījuma daudzums 10 kastes) 15 kārtridži / kastē 208 litri

PSF40 KĀRTRIDŽI, Ø 13 cm x 1 m
(Minimālais pasūtījuma daudzums 4 kastes) 40 kārtridži / kastē 556 litri
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SF MIKRO ŠĶIEDRAS ... Speciāli izstrādāti eļļas 
                                  filtrēšanai no ūdens un mitra gaisa.

Notekūdeņu filtrācija pirms novadīšanas notekūdeņu sistēmā

Rāmji, kuri tiek izmantoti kā filtrācijas nožogojums.

• Augsta adsorbešanas spēja: līdz 15 reizēm
  pārsniedzot savu svaru.
• Ļauj veikt filtrāciju ar minimālu plūsmas ātrumu.
• Nav nepieciešams papildus spiediens, lai izsūknētu
  piesārņoto šķidrumu ar naftas produktiem.

• Var izmantot dažāda izmēra šķiedras vai
  noteiktas formas konteineri,kurā tās ievietotas.
• Dažādas pielietojuma vietas, tādas kā kompresoru
  priekšējie filtri, krāsu,ūdens filtrācija.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
SPC1900 SALVETES, 48 cm x 30.5 m 1 salvetes / baķī 94 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
CS-CB18 CANSORB, sapresēts 10-12 kg / maisā 68 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
ONO30 Individuālie naftas tīkli 30 tīkli / baķī 182 litri

ODN08 OIL DRAG NET
30 tīkli, pievienoti 15m garai virvei 30 tīkli / baķī 182 litri
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SPC Naftas savācējs ... Izstrādāti, lai nodrošinātu slaucīšanu
              pāri ūdens virsmai naftas savākšanai

SPC naftas tikli un velkamie tikli .. Ideāls absorbents
                                           smago naftas produktu savākšanai.

CANSORB ... Pilnībā organisks OIL ONLY daļiņu
      pulveris naftas savākšanai uz ūdens un zemes

Neilona lenta 
papildina izturību.

Ideāls priekš vilkšanas aiz laivas, kuģa.

Viegli savācami

• Ar nodiluma pretestību zilie rūpnieciskas šķiedras pārsegi papildus
  stingrībai un izturībai.
• Viena garuma neilona lente dod iespēju slauķi piesiet pie bonas vai
  vilkt aiz kuģa.
• Lente ar dzelzs piekausējumu dod iespēju pievienot daudzus slauķus
  un atvieglo slauķu savākšanu pēc piesūcināšanas. 

• Ideāls smagiem naftas produktiem, kā bunkera degvielai C, jēlnaftai un naftas
  markām Nr. 4,5, un 6.
• Augsta adsorbēšanas spēja: no 20 līdz 60 reizēm pārsniedzot savu svaru.
• Efektīvi pielietojami pat zemas temperatūras apstākļos.
• Iespējams mazgāt un no jauna izmantot.
• Ir iespēja izvēlēties naftas tīklus, kas ir parocīgi akmeņu,
  klinšu tīrīšanai un uzkrājušos piesārņojumu savākšanai vai 
  velkamos tīklus, lai tīrītu krasta līniju
  vai vilkt aiz kuģa.

• Izgatavots no augstas kvalitātes sfagnu kūdras sūnām.
• Nodrošina ātru absorbēšanu, pateicoties materiāla ātrai iedarbībai.
• Nosprosto naftu nonākot ar to saskarē.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums

SPCMB-0525 MINI BONA, augstums 25 cm 
(10 cm virsūdens daļa – 15 cm iegrimes aizkars) Posms 7.5 m

SPCMB-BAG PĀRNĒSĀJAMĀ SOMA priekš SPC Mini Bonas
(Var ievietot 1 Mini Bonu)

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums

SPCJR-1210 JUNIOR BONA, augstums 45 cm 
(15 cm virsūdens daļa – 30 cm iegrimes aizkari) Section of 30 m

SPCJR-1205 JUNIOR BONA, augstums 45 cm
(15 cm virsūdens daļa – 30 cm iegrimes aizkari) Section of 15 m
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SPC Ātrās reaģēšanas bonas ... lokalizācijas bonas naftas 
                pārlējumu lokalizācijai uz ūdens.

SPC Mini Bona… Ideāls risinājums ārkārtas 
naftas izplūdumu lokalizēšanai mierīgos ūdeņos.

SPC JUNIOR bona .. Lielāka, ar pretestību
     nodilumam un laika apstākļiem lokalizācijas bona
 kas ir ideāla atkārtotai izmantošanai.

• Lieliska bona ūdenskrātuvēm ar mazu straumes ātrumu.
• Alumīnija ASTM savienotāji vairāku posmu savienošanai.
• Bonu galos izvietotie enkuru riņķi ļauj tās vilkt tauvā un noenkurot.
• Pēc izvēles pieejams bonu virmas pacēlājs- dod iespēju tās virzīt uz augšu
  un leju pa viļņiem un plūdmaiņas apstākļos.
• Ir iemontēta ķēde stingrības paaugstināšanai.
• Ar PVC pārklāts materiāls dod papildus izturību.

• Maza izmēra: viens cilvēks to var viegli izlikt un pārkārtot minibonu
• Nepieciešama neliela uzglabāšanas vieta.
• Lielisks risinājums ugunsdzēsēju brigādēm, ātrās reaģēšanas grupām,
  ūdenskrātuves transporta firmām, kas darbojas uz ūdens un ceļiem.
• Mazais svars - ideāls piemērošanai nomaļās un grūti aizsniedzamās vietās.
• Ir iemontēta ķēde stingrības paaugstināšanai.
• Ar PVC (polivinilhlorīds) pārklāts materiāls dod lielāku izturību.
• Pēc izvēles pieejama PVC pārnēsājamā soma, lai aizsargātu bonas
  uzglabāšanas laikā un atvieglotu transportēšanu.

.
• Viegla uzturēšana
• Garāks iegrimes aizkars
• Populāra bona Jūras un iekšzemes upju ūdensceļos
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

UXT300-E PALIKTŅI, 41 cm x 51 cm 
Vidēja svara, perforēti un salocīti 100 paliktņi / kastē   95 litri

UXT200-E PALIKTŅI, 41 cm x 51 cm 
Viegla svara, perforēti un salocīti 200 paliktņi / kastē 136 litri
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UXT ... īpaši izturīgie tehniskās apkopes paklāji. Ideāli
             absorbenti pielietošanai rūpniecībā, kur nepieciešama
izturība un nodiluma pretestība.

Ideāls absorbents iekārtu smago detaļu tīrīšanai neatstājot uz tā netīrumus.

• Adsorbē dažāda veida industriālos šķidrumus, ieskaitot eļļas, ūdeni,
  šķīdinātājus, dzesēšanas šķidrumus utt.
• Izturīgs virsējais pārvalks dod lielāku stingrību un paildzina tā izmantošanu.
• Zema smērēšanās pakāpe: padara UXT ideālu kā "noslaucīšanas absorbentu ",
  likvidējot atdalījušās šķiedras.
• Mīkstie un salokāmie absorbenti ir lietotājam draudzīgi.
• Perforētie paklāji- izlietojat tikai jums nepieciešamo skaitu,
  lai samazinātu atkritumu daudzumu.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

MRO100-E PALIKTŅI, 41 cm x 51 cm 
Viegla svara, perforēti un salocīti 100 paliktņi / kastē 112 litri

MRO300-E PALIKTŅI, 41 cm x 51 cm 
Vide’ja svara, perforēti un salocīti 100 paliktņi / kastē   88 litri

MRO150-DND-E
PADS, 41 cm x 51 cm 
Smags svars, perforēts un salocīts
ar izdales un izlietojuma sistēmu

150 paliktņi / izdales kastē 168 litri

Izdales un izlietojuma sistēma:
Izdales kaste vieglai piekļūšanai pie produkta un izlietojuma
maisiņi un kaste, nodrošinot at b ilstošu atkritumu utilizāciju.
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MRO PLUS...MŪSU vispopulārākie tehniskās apkopes paklāji.
  Ideāli vispārējai rūpnieciskai apkopei vai pārlējumu savākšanai.

• Adsorbē dažāda veida industriālos šķidrumus, ieskaitot eļļas, ūdeni,
  šķīdinātājus, dzesēšanas šķidrumus utt.
• No vienas puses rūpnieciskā šķiedra dod papildus stingrību, kā arī 
  zemāku smērēšanas pakāpi.
• Ideāls absorbents , ja nepieciešams likvidēt noplūdes un pilējumus darba vietā.
• Perforēts, lai palīdzētu minimizēt atkritumu daudzumu un samazinātu
  utilizācijas izmaksas.
• Pieejams kopā ar unikālo SPC "izdales un izlietojuma" sistēmu lielākām
  ērtībām un zemākām izmaksām par paklāju!
• Tagad arī pieejamas 10 paklāju pakas DND kastē - ļaujot lietotājiem,
  kam nepieciešams mazāks apjoms tos iegādāties mazākās pakās. 

MRO paklāji zem tekošiem aizslēgiem un tapām. Ideāli mazu pilējumu uztveršanai.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

GP100-M MAXX PALIKTŅI, 41 cm x 51 cm
Vidēja svara, perforēti un salocīti 100 paliktņi / kastē   95 litri

GP200-M MAXX Paliktņi, 41 cm x 51 cm
Viegla svara, perforēti un salocīti 200 paliktņi / kastē 166 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SW1200 Salvetes, 30 cm x 38 cm 10 pakas ar 50 salocītām salvetēm 
500 salvetes / kastē 38 litri
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GP...Ekonomiskie, universālie tehniskās apkopes paklāji,
  izgatavoti pēc SPC jaunās MAXX tehnoloģijas!
      Izcils stingrības un adsorbēšanas spējas savienojums.

SLIKWIK Salvetes… Ideāli piemēroti instrumentu, iekārtu
            sastāvdaļu un mazu pilējumu savākšanai.

Droši izmantojiet paklājus noplūžu un pilienu uztveršanai

• Ķīmiski izturīgs izmantošanai darbā ar eļļu, ūdeni, šķīdinātājiem
  vai pat skābēm.
• Zemākas izmaksas uz vienu salveti salīdzinājumā ar atkārtoti
  izmantojamajām salvetēm. 
• Nav papildus jāmaksā par mazgāšanu.
• Vienreizēja izmantošana novērš piesārņojuma risku, kas var rasties
  no iepriekšējās salvetes izmantošanas pārpalikumiem,- metāla skaidiņas,
  bīstamās ķīmiskās vielas utl ., potenciālās problēmas, kas var rasties ar
  atkārtoti izmantojamajām salvetēm.
• Salīdzinājumā ar kokvilnas vai papīra salvetēm, adsorbentu molekulārā
  struktūra saglabā sevī uz šķīdinātāja bāzes esošus tīrītājus, samazinot
  dārgu tīrītāju patēriņu.

• Adsorbē dažāda veida industriālos šķidrumus,
  ieskaitot eļļas, ūdeni, šķīdinātājus, dzesēšanas šķidrumus utt.
• Augsta adsorbēšanas spēja ... GP MAXX paklāji adsorbē
  daudzumu, kas līdz 18 reizēm pārsniedz to svaru
• Pateicoties mūsu MAXX tehnoloģijas augstajai
  adsorbēšanas spējai,ir nepieciešams mazāk materiālu,
  lai adsorbētu vairāk šķidruma,līdz ar to Jūs
  maksājat mazāk par utilizāciju!
• GP MAXX adsorbenti ir ar gludenu virsmu,
  ar mazāku smērēšanās pakāpi nekā parastās
  vienreizējās salokāmās salvetes - izskatās labāk 
  un strādāt labāk! 
• Iepakoti kastēs vieglākai pārvietošanai un 
  uzglabāšanai.
• Ideāli piemērots izmantošanai rūpniecībā.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

UXT315-P-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Vidēja svara, perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   70 litri

UXT330-DP-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Medium weight, divas reizes perforēts un salocīts 1 rullis / kastē 141 litri
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UXT ... īpaši izturīgi tehniskās apkopes ruļļi pielietošanai,
      vietās, kur nepieciešams izturīgs, nesmērējošs, absorbents
          ar nodiluma pretestību.

• Adsorbē dažādus šķidrumus, ieskaitot eļļas.
• Trīsdaļīgi salokāma konstrukcija pastiprina stingrību un izturību.
• No rūpnieciskās šķiedras ārējā kārta padara produktu stingrāku 
  ilgākai izmantošanai un uzlabo nodiluma pretestību.
• Pret netīrumiem izturīgais pārsegs likvidē atdalījušās šķiedras, 
  padarot produktu stingrāku un uzlabo nodiluma pretestību.
• Ideāls izmantošanai vietās ar vidējas intensitātes cilvēku plūsmu.
• Perforēts, kas dod iespēju izmantot precīzi jums nepieciešamo 
  materiālu daudzumu, līdz ar to samazinot atkritumu apjomu.
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Modeļa Nr. Apraksts

Labs universāls absorbents, ko aplikt ap iekārtām, lai adsorbētu izsmidzināto vielu daudzumu.

Iepakojums Adsorbcijas spēja

MRO15-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Smags, salocīts 1 rullis / izdales kastē   94 litri

MRO15-P-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Smags, perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   94 litri

MRO15-DP-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Smags, divas reizes perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   94 litri

MRO15-DPS-E RULLIS, 38 cm x 22 m
Smags, divas reizes perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   45 litri

MRO315-P-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Vidējs svars, perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   73 litri

MRO30-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Smags, salocīts 1 rullis / kastē 187 litri

MRO30-P-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Smags, perforēts un salocīts 1 rullis / kastē 187 litri

MRO30-DP-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Smags, divas reizes perforēts, salocīts 1 rullis / kastē 187 litri

MRO330-DP-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Vidējs svars, divas reizes perforēts, salocīts 1 rullis / kastē 147 litri

• Adsorbē dažāda veida industriālos šķidrumus, ieskaitot eļļas, ūdeni,
  šķīdinātājus un dzesēšanas šķidrumus.
• No vienas puses klātā rūpnieciskā šķiedra dod papildus stingrību, kā
  arī zemāku smērēšanas pakāpi. 
• Augsta kvalitātes tehniskā apkopes absorbents , vietās, kur nepieciešams
  labs papildus stingrības un adsorbēšanas spēju apvienojums.
• Pieejams perforētā veidā vieglākai lietošanai un atkritumu
  samazināšanai.
• Iespēja izvēlēties no daudziem dažādiem izmēriem atbilstoši jūsu vajadzībām,
  ieskaitot parocīgo izdales kasti.
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MRO PLUS...MŪSU vispopulārākie tehniskās apkopes ruļļi
                            paklāji vispārējai rūpnieciskai izmantošanai!
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

GP150-E RULLIS, 96 cm x 44 m
Vidējs svars, salocīts 1 rullis / baķī 192 litri

GP152-E RULLIS, 48 cm x 44 m
Vidējs svars, perforēts, salocīts 2 rullis / baķī 192 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
AW561 FLEXISOC, Ø 7.6 cm x 17 m 1 soc bona un 30 saspraudes / kastē 53 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
AW430 SOCS, Ø 7.6 cm x 122 cm

Lielisks ap mehānismiem- uztur grīdu tīru un drošu.

30 socs bonas / kastē 113 litri

AW412 SOCS, Ø 7.6 cm x 122 cm 12 socs bonas / kastē   45 litri

AW806 SOCS, Ø 7.6 cm x 244 cm   6 socs bonas / kastē   45 litri

AW124 SOCS, Ø 7.6 cm x 366 cm   4 socs bonas / kastē   45 litri
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GP... Ekonomiskie tehniskās apkopes ruļļi izmantošanai,
kur nepieciešama augsta adsorbēšanas spēja un zemas izmaksas.

FLEXISOC ... Pirmšķirīga SOC bona elastīguma nodrošināšanai!

ALLWIK SOC bonas ... Noplūžu un pārlējumu
   adsorbešanai ap mehānismiem.

• Adsorbē dažāda veida industriālos šķidrumus,
  ieskaitot eļļas, ūdeni, šķīdinātājus, un dzesēšanas
  šķidrumus utt.
• GP ruļļiem ir pirmšķirīga apdare ar zemāku
  smērēšanās pakāpi, kas uzlabo nodiluma
  pretestību salīdzinājumā ar parastiem viendaļīgi
  salokāmiem ruļļiem.
• Ideāls rullis lielas virsmas laukuma pārklāšanai,
  kas paredzēts ātrai noplūžu un pārlējumu savākšanai,
  kur svarīgas ir zemas izmaksas un augsta
  adsorbēšanas spēja.

• Adsorbē daudzus un dažādus rūpnieciskos šķidrumus.
• Lietotājam draudzīgs: Sagrieziet SOC bonu jums vajadzīgos
  garumos un no jauna savienojiet.
• Izmaksu ietaupīšana: Nav nepieciešamība uzglabāt liela garuma
  bonas- jūs varat izmantot vienu SOC bonu visās nepieciešamajās
  vietās.

• Adsorbē dažāda veida rūpnieciskos šķidrumus, t.sk.,
  agresīvās ķīmiskās vielas.
• Pieejami dažādos garumos, tā lai vienmēr jums būtu
  atbilstošais izmērs jūsu vajadzībām.
• Elastīgais dizains ļauj SOC bonu pielāgot ap mehānismiem,
  stūriem vai izliekumiem.
• Piepildīts ar universālo sakausēto polipropilēnu.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
MS40 SOCS bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 40 socs bonas / kastē 174 litri

MS40-8 SOCS bonas, Ø 7.6 cm x 244 cm 15 socs bonas / kastē 130 litri
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MS40 ... Mūsu SOC bona ar visaugstāko
        adsorbesanas spēju naftai un uz ūdens
    bāzētiem šķidrumiem!

MS40 SOC bona tikko izņemta no kastes.

MS40 SOC bona pēc piesūcināšanas.

Unikālā absorbenta
serdene noslēdz šķidrumu
SOC iekšpusē, izvairoties 
no noplūdes un palielinot 
darbības efektivitāti

• Pildīta ar maisījumu, kas sastāv no augstas absorbētspējas polipropilēna,
  celulozes un unikālā absorbenta.
• Tagad pieejami 2 dažādi garumi, lai vienmēr būtu jūsu gadījumam atbilstošais izmērs.
• Speciāli aprīkoti ar papildus noslēdzošu mehānismu ūdens bāzētiem šķidrumiem,
  novēršot noplūdes.
• Elastīgais dizains ļauj SOC bonu ērti izvietot ap mehānismiem, stūriem vai
  izliekumiem.
• No visiem aspektiem neapstrīdami vērtīgs produkts, ieskaitot absorbēšanas spēju.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
AW1818 SPILVENI, 43 cm x 48 cm 16 spilveni / kastē 105 litri

AW1818-2 SPILVENI, 43 cm x 48 cm   8 spilveni / kastē   53 litri

AW99 SPILVENI, 25 cm x 25 cm 32 spilveni / kastē   58 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
DTA25 MUCU PĀRKLĀJI, Ø 56 cm 25 pārklāji / kastē 26 litri
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Allwik SPILVENI ... Adsorbē pārlējumus un noplūdušus šķidrumus
     ierobežotās vietās un zem nepārtrauktām pilē jumu vietām.

ALLWIK mucu virsmas pārsegi ...Uztur jūsu mucu virsmas 
                        glītas un tīras.

Ideāli zem mehānismiem  vai šaurās vietās.

Vairs nekādu pilējumu no sūkņa, kas tek uz grīdu pa mucas sānu malu. Iepriekš izgriezti caurumi ērtai uzlikšanai

• Adsorbē dažāda veida šķidrumus, ieskaitot ūdeni,
  dzesētājus, šķīdumus, eļļu, antifrīzu, utt.
• 2 dažādi izmēri, paredzēti jebkuram gadījumam.

• Adsorbē plaša spektra rūpnieciskos šķidrumus, kā ūdeni, dzesētājus, šķīdumus,
  eļļu, antifrīzu, utt.
• Padara tīru un drošu darba grīdu, neļaujot sūkņa pilējumiem sasniegt grīdu.
• Jau iepriekš sagriezts, lai pilnībā derētu 205 litru mucām. 
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Modeļa Nr. Apraksts Adsorbcijas spēja

SA-AFO OIL ONLY KOMPLEKTS komplektā iekļauts viens (1) adsorbcijas rullis (76 cm x 46 m,
perforēti katri 76 cm) un viens (1) pretnodiluma pamatnes paklājs (82 cm x 152 cm) 187 litri

SA-AFA APKOPES KOMPLEKTS  komplektā iekļauts viens (1) adsorbcijas rullis (76 cm x 46 m,
perforēti katri 76 cm)  un viens (1) pretnodiluma pamatnes paklājs (82 cm x 152 cm) 187 litri

OP32-P-E OIL ONLY RULLIS, 76 cm x 46 m, perforēti katri 76 cm garumā.
Lietojams kā SA-AFO uzpildītājs.

Lietojams kā SA-AFA uzpildītājs.

187 litri

MRO32-P-B-E APKOPES RULLIS,  76 cm x 46 m, perforēti katri 76 cm garumā. 187 litri
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ĒRTIE PĀRLĒJUMU LIKVIDĀCIJAS TEPIĶI ...
               

• Dizains piešķir noturību vispārējai noguruma atvieglošanai.
• Nesastāv no silikona, kas dod iespējas to izmantot transporta
  līdzekļu krāsošanas darbnīcās.
• Augstas kvalitātes nitrīla gumija padara tepiķi noturīgu pret eļļu.
• Raupjā virsma ļauj absorbentam satvert ergo- ekonomisko paklāju.
• Ļauj saglabāt darbinieku drošību, tajā pat laikā aizsargājot grīdu no
  eļļām un rūpnieciskiem šķidrumiem.
• Pieejams "OIL ONLY" , tāpat kā "TEHNISKĀS APKOPES" variants
  izmantošanai pret vispārējiem rūpnieciskiem šķīdumiem.

Jaunie SPC ērtie pārlējumu likvidācijas tepiķi ir adsorbenta
ar iekšējo matēto apdari savienojums ar ergo-ekonomisko paklāju.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

BM15-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Smags, divkārši perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   99 litri

BM30-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Smags, divkārši perforēts un salocīts 1 rullis / kastē 197 litri

BM30X-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Smags, salcīts 1 rullis / kastē 197 litri
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BATTLEMAT ruļļi ... Aizsargkrāsas auduma ruļļi. Stingra ārējā kārta
     maskē pārlējumus un pilējumus, lai tos izmantotu uz ilgāku laiku,
     sniedzot drošu pārvietošanās pamatu, un ir ideāls vietās ar vidēju
     cilvēku plūsmu.

• Adsorbe jebkāda veida šķidruma pārlējumus un noplūdes: eļļas, dzesinatajus,
  ūdeni, šķīdumus ,.
• Aizsargkrāsa maskē netīrumus un samazina priekšlaicīgas nomaiņas iespēju.
• Izturīgā pret nodilumu augšējā kārta spēj izturēt vidēju cilvēku pārvietošanās plūsmu.
• Ideāls izmantošanai ejās, ražošanas un iekārtu atrašanās zonās, zem konveijeriem, utt.
• Elastīgākai lietošanai pieejams perforētā veidā: viegli nodalīt vēlamo garumu, kas samazina
  atkritumu daudzumu.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

HT555-E RULLIS, 38 cm x 46 m
divkārši daudzkārtīgi perforēts un salocīts. 1 rullis / izdales kastē   89 litri

HT777-E ROLL, 76 cm x 46 m
divkārši daudzkārtīgi perforēts un salocīts. 1 rullis / kastē 177 litri
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HT... Daudzfunkcionālais tehniskās apkopes produkts:
izmantojiet to kā paklāju, salveti, rulli, spilvenu vai SOC absorbentu.

• Adsorbe dažāda veida šķidrumus: eļļas, dzesinatajus, šķīdumus
• Ērta izdales kaste, kas nodrošina vieglu piekļuvi produktam.
• Daudzkārtīga perforācija: vienmēr vajadzīgais izmērs, kas samazina
  atkritumu daudzumu.
• Daudzkārtēja salokāmā konstrukcija izturības nodrošināšanai, laba
  adsorbēšanas spēja un no vienas puses pārklāts ar zemu smērēšanās slāni.

5 in 1

Ka salvete 

Kā spilvens

Kā SOC adsorbentsKā RULLISKā paklājs
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

BSM3650 Vidēja smaguma tepiķis, 91 cm x 15.25 m 
ar aizsargājošo oderi 1 rullis / kastē 46 litri

BSM100 Vidēja smaguma tepiķi,  91 cm x 30.48 m 
ar aizsargājošo oderi. 1 rullis / baķī 95 litri

SIR36 Vidēja smaguma paklājs, 91 cm x 91.5 m 1 rullis / baķī 223 litres

SIR72 Vidēja smaguma paklājs, 182 cm x 45.75 m 
Ar aizsargājošu oderi 1 rullis / baķī 223 litres

Šādi kravu pacēlāji var braukt tam pāri.
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BSM…BSM ... Neslīdošie un necaurlaidīgie tepiķi. Ideāls vietās
     ar intensīvu satiksmi un ejās, kurām jābūt sausām, tīrām un
         neslīdošām.

SIR ... Ruļļi, kas izstrādāti vietās ar augstu satiksmes intensitāti
 un darba vietās, kur nepieciešamas tīras darba grīdas un ejas.

 

• Neslīdoša, necaurlaidīga aizsargājoša tepiķa plēve, kas piekļaujas grīdai 
  un neļauj šķidrumiem izsūkties tai cauri (lai būtu labāks rezultāts, pirms
  tepiķa uzlikšanas notīriet grīdu ).
• Oderējums ir noturīgs pret vērpšanos un burzīšanos.
• Ar adatu cauršūtās polipropilēna šķiedras padara produktu noturīgu pret
  pārrāvumiem, ideāls izmantošanai vietās ar intensīvu satiksmi.
• Adsorbē eļļu, ūdeni un neagresīvās ķīmiskās vielas.
• Nosedz nepievilcīgos skatus uz pārvietošanās ceļiem dažādās vietās. 

 

• Ar adatu cauršūtās polipropilēna šķiedras
   padara produktu izturīgu pret pārrāvumiem.
• Kravu pacēlāji var braukt tam pāri, to
  nesabojājot.
• Adsorbē visus šķidrumus, ieskaitot
  agresīvas ķīmiskas vielas.
• Pelēkā krāsa nosedz traipus un sekmē
  ilgāku produkta izmantošanu. Novērš
  šķidrumu pārnēsāšanu no vienas vietas
  uz citu vietu. .

BSM nodrošina sausu un neslīdošu darba virsmu.

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja



www.deltars.lv 35

UN15-2DP-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Vidēja svar, divkārši perforēts un salocīts 2 ruļļi / kastē 147 litri

UN15-DP-E RULLIS, 38 cm x 46 m
Vidēja svar, divkārši perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   73 litri

UN15-DPS-E RULLIS, 38 cm x 22 m
Vidēja svar, divkārši perforēts un salocīts 1 rullis / izdales kastē   35 litri

UN30-DP-E RULLIS, 76 cm x 46 m
Vidēja svar, divkārši perforēts un salocīts 1 rullis / kastē 147 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

UN100-E PAKLĀJI, 41 cm x 51 cm 
Vidēja svara,perforēti un salocīti 100 paklāji / kastē   88 litri

UN1212-E PAKLĀJI, 30 cm x 30 cm
Vidēja svara,perforēti un salocīti

50 paklāji / maisā, 4 maisi / 
izdales kastē   76 litri

Ķ
ĪM

IS
K

IE
 P

A
K

LĀ
JI U

N
 R

U
ĻĻI

{UN} PAKALAJI UN RUĻĻI ... Izmantošanai darbā ar ķīmiskām
                                       vielām un kaitīgiem šķidrumiem!

Ideāls ķīmisko pārlējumu savākšanai... .. vai izmantošanai laboratorijās

• Adsorbe plaša spektra ķīmiskas vielas, ieskaitot skābes
  un kodīgas vielas.
• No vienas puses klāta ar rūpniecisko šķiedru, kas dod stingrību
  un zemu smērēšanās pakāpi.
•  Ķīmiski inerts: produkts nesadalās un nerada bīstamas ķīmiskās
  reakcijas ar adsorbēto šķidrumu.
• Zaļā krāsa brīdina strādniekus, ka produkts tiek izmantots pret
  kaitīgiem šķidrumiem.
• Zaļā krāsa ļauj lietotājam identificēt un nodalīt bīstamos
  atkritumus utilizācijai, kas samazina utilizācijas izmaksas.
• Perforēts elastīgākai pielietošanai: noplēsiet perforētajās vietās
  mazāka izmēra paklājus, lai izmantotu jums
  nepieciešamo daudzumu.

PAKLĀJI

RUĻĻI
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
UN810 BONAS, Ø 20 cm x 3 m 4 bonas / baķī 263 llitri

UN510 BONAS, Ø 13 cm x 3 m 4 bonas / baķī 118 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
HAZ412 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 12 SOC bonas / kastē 45 litri

HAZ806 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 244 cm 6 SOC bonas / kastē 48 litri

HAZ124 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 366 cm 4 SOC bonas / kastē 45 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
HAZ1818 Spilveni, 43 cm x 48 cm 16 spilveni / kastē 105 litri

HAZ1818-2 Spilveni, 43 cm x 48 cm 8 spilveni / kastē   53 litri

HAZ99 Spilveni, 25 cm x 25 cm 32 spilveni / kastē   58 litri
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UN BONAS...Labākais veids kā adsorbet un lokalizēt
           lielus ķīmisko vielu un kaitīgo šķidrumu pārlējumus.

HAZWIK SOC bonas ... 
Ierobežo un novērš bīstamos pārlējumus no
 to tālākās izplatīšanās.

HAZWIK SPILVENI .... Pārlējumu un noplūdušu šķidrumu 
                                                          absorbēšanai ierobežotās vietās.

• Adsorbē ķīmiskās vielas, skābes un bāzes, kā arī naftu
  un uz ūdens bāzētus šķidrumus.
• Metāla skavas un riņķi ļauj viegli savienot bonas.
• Virve, kas nostiprināta no iekšpuses ar 4 uzmavām, nodrošina stingrību.
• Stingra ārējā uzmava nodrošina izturību.
• Iekšējā uzmava uztur bonas adsorbenta materiālu neskartu.

• Adsorbē ķīmiskas vielas, skābes un bāzes
• Pieejamas dažāda garuma bonas, tā lai vienmēr
  būtu īstais izmērs jūsu gadījumam.
• Elastīgs dizains, kas dod iespēju apvīt bonu ap mehānismiem un pārlejumiem.

• Adsorbē ķīmiskās vielas, skābes un bāzes.
• Labi piemērots lieliem pārlejumiem pēc to 
  lokalizācijas.
• Ideāli izmantojams kā iepakojums papildus

Ātra ķīmisko vielu pārlējumu lokalizācija.

Jūtīgu šķidrumu aizsardzībai transportēšanas laikā.
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Modeļa Nr. Saturs Adsorbcijas spēja

Oil Only (Eļļas): SKO-ADR-S
Apkopes: SKA-ADR-S
Ķīmiskais:

Oil Only (Eļļas): 
Apkopes:
Ķīmiskais:

SKH-ADR-S

Mazais komplekts
25 paklāji, 41 cm x 51 cm 
4 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
1 atkritumu maiss 
1 cimdu pāris
1 instrukcija

43 litri
43 litri
37 litri

SKO-ADR-L
SKA-ADR-L
SKH-ADR-L

Lielais komplekts
35 paklāji, 41 cm x 51 cm 
1 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
1 SOC bonas Ø 7.6 cm x 244 cm 
1 spilvens, 43 cm x 48 cm 
4 spilveni, 25 cm x 25 cm 
2 atkritumu maisi
1 pāris cimdu 
1 instrukcija

63 litri
63 litri
57 litri
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PĀRLĒJUMU KOMPLEKTI ... 
Virkne avārijas likvidācijas komplektu, lai tiktu galā ar jebkura
veida pārlējumu.

ADR pārlējumu komplekti ... 
Ekonomisks risinājums, lai jūs darbotos saskaņā ar likumdošanu.

• Ekonomisks - labākais, ko jūs par savu naudu varat iegadāties. 
    • Augsta absorbēšanas spēja par zemu izmaksu.
         • Kompakti: viegli novietojami ierobežotās uzglabāšanas vietās,
               zem furgona sēdekļa vai aiz tā.
                 • Izturīgā, caurredzamā soma dod iespējas viegli kontrolēt
                       piesārņojuma likvidācijas krājumus.
                          • Ātra un viegla piekļuve absorbentiem nodrošina ātru to
                              pielietošanu, pateicoties slēdzim, ar kuru var atvērt pilnībā
                                 somas priekšējo daļu.
                                  • Viegli pārnēsājams, pateicoties parocīgai pleca siksnai.
                                    • Darbošanās bez raizēm: komplektā ir cimdi, utilizācijas
                                        maisi un absorbent i- viss, kas jums vajadzīgs!

Eiropas līgumā ADR2005 ir norādīts, ka bīstamo kravu pārvadātāji citu starpā apņemas: "Nodrošināt savus
autofurgonus ar visu nepieciešamo drošības aprīkojumu, tādiem kā ugunsdzēšamie aparāti, brīdinājuma zīmes,
pirmās palīdzības aprīkojums un piesārņojuma komplekts". Tā kā negadījumi tomēr notiek, tādēļ labāk
ir būt sagatavotam.
  
Ņemot to vērā un arī lai nebūtu jāmaksā soda nauda, SPC ir izstrādājis ADR pārlējumu komplektus. Ar savu
kompakto dizainu ADR pārlējumu komplektam nepieciešama maza uzglabāšanas vieta, tomēr tā sastāvā ir
visi absorbenti, kas nepieciešami, lai tiktu galā ar mazu pārlējumu: SOC bonas, lai lokalizētu pārlējumu - paklāji
un spilveni, lai to savāktu.

  
Negadījumi notiek, tādēļ labāk ir tiem sagatavoties. SPC piedāvā veselu izlasi ar piesārņojuma komplektiem,
ņemot vērā to dažādos veidus un izmērus. Katrs komplekts sastāv no triju veidu absorbentiem:

• OIL ONLY: Paredzēts eļļai un uz naftu bāzētiem šķidrumiem. 

• Tehniskās apkopes līdzekļiem: Paredzēti eļļai, ķīmisko vielu un uz ūdens bāzētiem šķidrumiem. 

• Ķīmiskiem līdzekļiem: Paredzēti agresīviem un kaitīgiem šķidrumiem. 
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Modeļa Nr. Saturs Iepakojums Adsorbcijas spēja

Oil Only (Eļļas): SKO-ATK
Apkopes: SKA-ATK
Ķīmiskais: SKH-ATK

15 paklāji, 41 cm x 51 cm 
3 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 100 cm 
1 cimdu pāris 
1 briļļu pāris
1 atkritumu maiss

4 komplekt /kastē  
4 komplekt /kastē  
4 komplekt /kastē  

104 litri
104 litri
  97 litri

Modeļa Nr Saturs Adsorbcijas spēja

Oil Only (Eļļas): SKO-PP
Apkopes: SKA-PP
Ķīmiskais: SKH-PP

10 paklāji, 41 cm x 51 cm 
2 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
1 cimdu pāris
1 atkritumu maiss

18 litri
18 litri
16 litri
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PĀRNĒSĀJAMIE PARLĒJUMU KOMPLEKTI ...
          Ātrai pielietošanai mazu pārlejumu gadījumos.

Ekonomiskais pārlejumu komplekts

Attack Pac - komplekts

• Dzeltena PVC soma ar rokturiem labai redzamībai.
• Kompakts izmērs: viegli novietojami ierobežotās
  uzglabāšanas vietās, aiz furgona sēdekļa vai zem tā.
• Ideāls pārvadātājiem, kas reti transportē šķidrumus 
  mazos apjomos.
• Ūdens izturīga, vieglā soma saglabā absorbentus sausus. 

.

• Vienreizējas izmantošanas komplekts: ideāls maziem
  pārlējumiem
• UV starojuma aizsargājošs folija maiss pasargā absorbentus 
  no mitruma un netīrumiem.
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Modeļa Nr. Saturs Adsorbcijas spēja

Oil Only (Eļļas): SKO-20
Apkopes: SKA-20
Ķīmiskais: SKH-20

12 paklājii, 41 cm x 51 cm 
3 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 366 cm 
2 spilveni, 43 cm x 48 cm 
1 cimdu pāris 
1 aizsargbriļļu pāris 
3 atkritumu maiss

59 litri
59 litri
57 litri

SKO-55Oil Only (Eļļas): 
Apkopes:
Ķīmiskais:

Modeļa Nr. Saturs Adsorbcijas spēja

SKA-55
SKH-55

50 paklāji, 41 cm x 51 cm 
8 spilveni, 43 cm x 48 cm 
4 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 366 cm 
1 briļļu pāris
1 cimdu pāris 
5 atkritumu maisi

152 litri
152 litri
142 litri

Modeļa Nr.

Oil Only (Eļļas): 
Apkopes:
Ķīmiskais:

Saturs Adsorbcijas spēja

SKO-95
SKA-95
SKH-95

100 paklāji, 41 cm x 51 cm 
8 spilveni, 43 cm x 48 cm 
12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
8 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 366 cm 
50 salvetes, 30 cm x 38 cm 
1 cimdu pāris
1 aizsargbriļļu pāris
10 atkritumu maisi

268 litri
264 litri
279 litri

MUCĀS ievietotie PĀRLĒJUMU KOMPLEKTl ...
   Vidēja un liela apjoma pārlējumiem.Aizsargā jūsu absorbentus
       no mitruma, netīrumiem un bojājumiem.

Laboratorijas iepakojums

200 Litre Drum

360 Litru Pārplūdes muca

• Ideāls videjiem pārlejumiem.
• Muca, kas izturīga pret ūdeni un ķīmiskam vielām,
  aizsargā absorbentus.
• Viegla piekļuve produktiem, pateicoties aizskrūvējamam
  augšējam vākam.
• Muca var tikt izmantota ka konteineris izlietoto absorbentu
  pārvadāšanai

• Ideal for medium to large spills.
• Water and chemical resistant drum protects sorbents.
• Lever-lock lid for fast response.
• Drum can be used as shipping container for used sorbents.

• Ideāls lieliem pārlējumiem
• Muca, kas izturīga pret ūdeni un ķīmiskām vielām, aizsargā absorbentus.
• Muca var tikt izmantota kā konteineris izlietoto
   absorbentu pārvadāšanai. (viegi pārvietojama ar auto iekrāvēju)
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Modeļa Nr. Saturs Adsorbcijas spēja

Oil Only (Eļļas): SKO-CART
Apkopes: SKA-CART
Ķīmiskais: SKH-CART

1 divkārši perforēts rullis 38 cm x 22 m 
2 SOC bonas Ø 7.6 cm x 122 cm 
1 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 244 cm 
6 spilveni, 25 cm x 25 cm 
1 aizsargbriļļu pāris / 1 cimdu pāris
2 atkritumu maisi

69 litri
69 litri
59 litri

Modeļa Nr.

Oil Only (Eļļas): 
Apkopes:
Ķīmiskais:

Saturs Adsorbcijas spēja

SKO-120
SKA-120
SKH-120

Oil Only (Eļļas): 
Apkopes:
Ķīmiskais:

50 paklāji, 41 cm x 51 cm 
12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
6 spilveni, 43 cm x 48 cm 
1 cimdu pāris/ 1 aizsargbriļļu pāris
3 atkritumu maisi

124 litri
124 litri
128 litri

SKO-240
SKA-240
SKH-240

150 paklāji, 41 cm x 51 cm 
6 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 244 cm 
8 spilveni, 43 cm x 48 cm 
2 cimdu pāris / 2 aizsargbriļļu pāris
6 atkritumu maisi

250 litri
250 litri
233 litri

Modeļa Nr. Saturs

Oil Only (Eļļas): 
Apkopes:
Ķīmiskais:

Adsorbcijas spēja

SKO-XLT
SKA-XLT
SKH-XLT

150 paklāji, 41 cm x 51 cm 
36 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
20 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 366 cm 
16 spilveni, 43 cm x 48 cm 
50 salvetes, 30 cm x 38 cm 
1 aizsargbriļļu pāris / 1 cimdu pāris
30 atkritumu maisi

619 litri
620 litri
601 litri

MOBILIE PĀRLĒJUMU KOMPLEKTI ...
           Operatīvai piesārņojuma likvidācijai rūpnīcā jebkurā vietā.

Mobīls konteinera komplekts

Pārlējumu piederumu novietne

Pārlējumu piederumu konteiners

• Ieteicams vidēja apjoma piesārņojuma gadījumā un tehniskās apkopes
 darbiem.
• Divdaļīgās durvis nodrošina ērtu piekļuvi produktiem.
• Iekšējie plaukti un nodalījumi ļauj uzturēt absorbentus noteiktā kārtībā.
• Ratiņi, kas izturīgi pret laika apstākļiem un ķīmiskām vielām, aizsargā
• absorbentus no mitruma, netīrumiem un bojājumiem.
• Ērti novietojams šaurās ailēs un durvīs.

• Vidēja lieluma izlējumiem.
• Polietilēna konteineris, kas izturīgs pret laika apstākļiem,
   aizsargā absorbentus no netīrumiem, mitruma un bojājumiem.

• Vāks ar eņģēm nodrošina vieglu piekļuvi produktiem.
• Ritentiņi nodrošina izcilu mobilitāti gan iekštelpās, gan ārpusē.

• Ideāls lieliem pārlējumiem.
• Vāks nodrošina vieglu piekļuvi produktiem.
• Ritentiņi piešķir izcilu mobilitāti gan iekštelpās, gan ārpusē.
• Konteineris, kas izturīgs pret laika apstākļiem un ķīmiskām vielām,
  aizsargā absorbentus no mitruma, netīrumiem un bojājumiem. 
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Modeļa Nr. apraksts Adsorbcijas spēja
OIL ONLY Naftas produktu komplekts

SCO-PRU
SCO-PSU
SCO-SWU

100 paklāji, 41 cm x 51 cm & 1 ruļļi, 38 cm x 46 m 
100 psklšji, 41 cm x 51 cm & 12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm & 8 spilveni, 43 cm x 48 cm

206 litri
157 litri
  96 litri

Apkopes komplekts

SCA -PRU
SCA-PSU
SCA-SWU

100 paklāji, 41 cm x 51 cm & 1 rullis, 38 cm x 46 m 
100 Paklāji, 41 cm x 51 cm & 12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm & 8 spilveni, 43 cm x 48 cm

206 litri
155 litri
  96 litri

CHEMICAL

SCH-PRU
SCH-PSU
SCH-SWU

100 paklāji, 41 cm x 51 cm & 1 rullis, 38 cm x 46 m 
100 paklāji, 41 cm x 51 cm & 12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm 
12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm & 8 spilveni, 43 cm x 48 cm

161 litri
133 litri
  98 litri

Modeļa Nr. Apraksts

SC-3000
Tikai skapis, (bez absorbentiem un palīgierīču paku ).
Izmēri nesaliktam: 126 cm (G) x 53 cm (P) x 20 cm (A)
Izmēri saliktam: 126 cm (G) x 53 cm (P) x 66 cm (A

Modeļa Nr. Apraksts.
SC-4
SC-ACC 
SC-D15
SC-D40

Komplekts ar 5 iestatijumiem ( Ø 7cm) (izmantošanai 1 vai 2 elementiem).
Palīgierīču paka (aizsargbrilles, cimdi, utilizācijas maisi ar saitēm)
Tapa 43 cm 
Tapa 106 cm

SPC ABSORBENTU CENTRS ... 
               Pirmais modulārais un mobilais uzglabāšanas
                                         skapis, izveidots īpaši absorbentiem.

Absorbentu centrs (komplektā ar absorbentiem un paku ar palīgierīcēm- izjauktā veidā)

Adsorbentu centrs (Tikai kabinets – bez produkcijas)

Piederumi

• Izgatavots no stingta, izturīga un noturīga pret ķīmiskām vielām polietilēna ilgākai
  kalpošanai.
• Divējāda izmantošana: izmantojiet to kā pārlējumu komplektu vai kā absorbentu
  uzglabāšanas un izdales centru.
• Modulārs dizains: salieciet kopā 2 vai 3 elementus, tā lai izveidotu skapīti.
• Divdaļīgās durvis: ļauj viegli un ātri piekļūt produktiem.
• Piestipriniet ritentiņus un tas kļūs mobils!
• Vai iegādājieties absorbenta centra skapi atsevišķi un piepildiet ar jūsu
  izvēlētiem absorbentiem!
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MOdeļa Nr. Saturs Adsorbcijas spēja

SL-7 BARR-C

750 paklāji, 41 cm x 51 cm 
12 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm
8 spilveni, 43 cm x 48 cm
12 bonas, Ø 13 cm x 3 m
1 salvetes, 48 cm x 30.5 m
2 aizsargbriļļu pāri
5 vienreizējas lietošanas aizsargtērpi
5 cimdu pāri
2 dzirksteļu aizsargājoši kausi
10 dzelteni atkritumu maisi
1 dzirksteļu aizsargājošs sūknis
2 x 20 litru spaiņi
2 antistatiskās liekšķeres

1381 litri

Modeļa Nr. Saturs Adsorbcijas spēja

SL-12 BARR-C

950 paklāji, 41 cm x 51 cm 
48 SOC bonas, Ø 7.6 cm x 122 cm
8 spilveni, 43 cm x 48 cm
20 bonas, Ø 13 cm x 3 m
4 salvetes, 48 cm x 30.5 m
2 aizsargbriļļu pāris
5 vienreizējas lietošanas aizsargtērpi
5 pāri cimdu
2 dzirksteļu aizsargājoši kausi
10 dzelteni atkritumu maisi
1 dzirksteļu aizsargājošs sūknis
2 x 20 litru spaiņi
2 antistatiskās liekšķeres

2251 litri 

Modeļa Nr. Apraksts Ārējais izmērs Svars
SC-LBIN LIELĀ KASTE 126 x 85 x 91 cm 27 kg

SC-XLBIN EKSTRA LIELA KASTE 147 x 100 x 104 cm 32.5 kg

OPA KOMPLEKTI...
Palīdz jums ievērot OPA90 noteikumus.

SPC pārlējumu kastes ar vāku

7 barelu (1100 litru) OPA90 prasībām atbilstošs komplekts 

12 barelu (1900 litru) OPA90 prasībām atbilstošais komplekts

Šīs liela un sevišķi liela izmēra kastes ar vāku ir ideālas, lai jūs 
paši izveidotu savus ātrās reaģēšanas komplektus. Tās ir pietiekami 
lielas, lai tajās novietotu daudzus absorbentus, kā arī jebkura veida 
instrumentus, nelielu aprīkojumu, kas palīdzēs jums būt gataviem 
jebkuram pārlējumam savos objektos.

.

Kas ir OPA? Naftas piesārņojuma akts (OPA) tika pieņemts un stājās spēkā 1990. gadā ASV kā atbildes reakcija
uz vienu no pasaulē lielākajiem naftas pārlējumiem, kas saistīts ar tankkuģa EXXON VALDEX nogrimšanu Aļaskā.
Naftas tankkuģiem, to īpašniekiem un operatoriem, sauskravu kuģiem tika izvirzīti noteikumi, kas uzlabotu viņu spējas
novērst un efektīvi darboties naftas pārlējumu gadījumos.

SPC ir izstrādājis vairākus komplektus, lai palīdzētu jums ievērot OPA90 noteikumus. Ikviens no mūsu šeit piedāvātajiem
komplektiem atbilst OPA90 noteikumiem. Pie mums ir pieejami arī komplekti, kas neatbilst prasībām, tāpat kā uzpildāmie
un palīgierīču komplekti, gan 7 bareliem, gan 12 bareliem
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Modeļa Nr. Saturs Iepakojums           Adsorbcijas spēja

SKH-MINI

2 paklāji 41 cm x 51 cm 
1 pāris vienreiz izmantojamu ķīmiskas noturības cimdu 
1 atkritumu maiss
1 vienreizēja birste
1 instrukcija vairākās valodās

4 komplekti / kastē 1.7 litri / komplektā

Modeļa Nr. Apraksts Adsorbcijas spēja
SKR-PP Re-Form Universāls ekonomisks komplekts   23 litri

SKR-ATK Re-Form Universāls komplekts -  Attack Pac, 4 komplekti / kastē 136 liti / kaste

SKR-ADR-S Re-Form Universāls ADR Spill Kit komplekts mazs   53 litri

SKR-ADR-L Re-Form Universāls ADR Spill Kit komplekts liels   78 litri

SKR-20 Re-Form Universāls Lab Pack komplekts   65 litri

SKR-55 Re-Form Universāla 55 Litru muca 173 litri

SKR-95 Re-Form Universāla 95 Litru muca 342 litri

SKH-MINI KOMPLEKTS…
Vienreizējs komplekts ķīmisku pārlējumu savākšanai

savāc ātri, viegli un bez traumu riska.

Re-Form™ Pārlējumu komplekti…
Eco - draudzīgi pārlējumu komplekti - tā ir 

lieliska adsorbcijas spēja par zemām izmaksām.

• Unikāla Re-Form™ konstrukcija nodrošina 24% lielāku adsorbciju.
• 5% ietaupījums salīdzinājumā ar citiem ekvivalentiem produktiem.
• Re-Form™ pārlējumu komplekts darbojas fantastiski ar jebkāda veida 
  šķidrumiem (naftas produktiem, ūdeni, antifrīziem, smērvielām u.c)
  izņemot ļoti agresīvas skābes un sārmus. 
• Eco-draudzīgs. Re-Form™ paklāji un SOC bonas

ir veidoti no 70% pārstrādātām avīzēm un neapstrādāta
celulozes materiāla.

• Spilgtā zaļā krāsā.
• Atkritumu maiss ar temperatūras izturību līdz 145°C un noturību
  pret ķīmiskiem atkritumiem.
• 
• Uzsūkšanas spēja līdz 1.7 litriem.
  Adsorbē ķīmiskus produktus, bistamos atkritumus, ūdens un eļļas bāezes škidrumi.

• Speciāli veidota vienreizēja slotiņa stikla lausku savākšanai, lai izvairītos
  no ievainojumiem. 
 • Pateicoties kompaktajam dizainam SKH-MINI var viegli 

izvietot negadījumu risku vietās.
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•  Aizsargcimdos netiek izmantots pūderis, ir punktoti pirkstgali
   samazina izgarojumu kairinājumu un ir ķīmiskā noturība lielākai drošībai
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

SA-SBO Pārlējumu kaste OIL ONLY (naftas produktiem)
Iekļauti 15 paklāji, 41 cm x 51 cm 15 paklāji / kastē   10 litri

SA-SBA Pārlējumu kaste uzkopšanai
Iekļauti 15 paklāji, 41 cm x 51 cm 15 paklāji / kastē   10 litri

SA-SBH SPILL BOX pārlējumu kaste (Ķīmijai)
Iekļauti 10 paklāji, 41 cm x 51 cm 10 paklāji / kastē     9 litri

REFILLS
SXT200-E Paklāji  Oil Only (naftas produktiem), 41 cm x 51 cm 200 paklāji / kastē 136 litri

UXT200-E Paklāji uzkopšanai, 41 cm x 51 cm 200 paklāji / kastē 136 litri

UN100-E  Ķīmiskie paklāji, 41 cm x 51 cm 100 paklāji / kastē   88 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums

SA-SGN-HD Izturīgs grīdas stends, 
66 cm augstumā 1 zīme / iepak.

SA-SGN-EC Vienkāršs grīdas stends
30 cm (P) x 50 cm (A) 1 zīme / iepak.                               
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SPC pārlējumu likvidācijas kaste ... 
                Paklāji ērtā izdales kastē, dodot iespēju izveidot 
                                   daudzus pārlejumu likvidācijas centrus jūsu rūpnīcā!

SPC PARLEJUMU BRĪDINĀJUMA ZĪMES...
 Speciāli izstrādātas izmantošanai pārlējumu gadījumos.

HD Grīdas stends

Ekonomiskais grīdas stends

Lietojiet jūsu šķidrumu uzglabāšanas vietas tuvumā

• Atkārtoti izmantojama plastmasas kaste, kas ļauj jums atkārtoti
  uzpildīt pārlejumu likvidācijas kastes, tikko kā absorbenti ir izlietoti.
• Ar nelielu svaru un līdz ar to vieglāk piestiprināms uz jebkuras virsmas.
• Laba redzamība pateicoties izdales kastes spilgti dzeltenai krāsai.
• Maza izmēra (44cm x 53cm x 4cm) - dodot iespēju to novietot furgonā aiz šofera sēdekļa.
• Pieejamas uzpildāmās pakas- sīkāku informāciju skatīt zemāk.
• Vizuālas norādes gan par izmantošanu, gan uzpildīšanu, kas uzdrukātas uz kastes. 

Ir izstrādāti SPC pārlējumu brīdinājuma zīmju 2 varianti - lielām slodzēm paredzētās un vienkāršās.
Abi varianti ir ideāli izmantošanai parlejumu gadījumos, kad jūs vēlaties nodrošināt to, lai pārlējuma
savākšanas gaitā nerastos citi negadījumi.

• Paziņojums ir redzams no 9m attāluma.
• Ērts tehniskai apkopei - noturīgs pret rūsu.
• Izgatavots no lielu slodžu izturīga poliestera.
• Dzeltena krāsas fons labākai redzamībai.
• Unikāla piktogramma izvietota uz fona izmantošanai
  pārlējuma gadījumā.

.

• Izgatavots no viegla polipropilēna
  materiāla.
• Brīdinājuma teksts 8 valodās
(NL-FR-DE-EN-ES- IT-SE-NO).
• Dzeltena krāsas fons labākai redzamībai.
• Unikāla piktogramma izvietota uz fona
  izmantošanai pārlējuma gadījumā.

  
.
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Modeļa Nr. Apraksts

SB-MAB-KIT MAKE-A-BERM, komplektā iekļauts. 2 x 7.6 msienu sekcijas, 4 stūri,
1 rullis materiāla un 6 tūbas silikona tepes.

SB-MAB-WALL MAKE-A-BERM, Viena sekcija 4.5 m

SB-MAB-COR MAKE-A-BERM, divu stūru komplekts

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums
SB-3 Noplūdes barjera, 3 m (G) x 10.5 cm (P) x 5.5 cm (A)       1/kaste

BAG-PVC24 Produkta transportēšanas soma 1 x SB-3, Ø 20 cm x 80 cm
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SPC PARLĒJUMA BARJERA .. Izstrādāta, lai lokalizētu vai 
        novirzītu pārlējumus viegli un ātri!

Sargkareivis noplūdēm... ideāls veids lai ierobežotu tehniku ar 
 noplūdes tieksmi.

• Viegli savienojamas barjeras. Nav papildus savienojumi vajadzīgi.
• Noturīga pret ķīmiskām vielām: poliuretāns ir izturīgs pret ūdeni, 
  eļļu un daudzām ķīmiskām vielām.
• Atkārtoti izmantojama pēc notīrīšanas ar ziepēm un ūdeni.
• Labāk piemērota darbam uz gludām virsmām.
• Ķīmiska noturība: poliuretāns notur ūdeni, eļļas produktus un 
  daudzus ķīmiskos produktus.
• Ideāla barjera lai kontrolētu noplūdes prom no notekām, svarīgiem 
  produktiem u.c. kas varētu tikt sabojāti noplūdes laikā.

.

.

Neļauj pārlējumam iekļūt kolektorā.

• Viegli lietojams: Izveidojiet barjeru jebkādā

• Elastīgā forma nodrošina izturību un spēju atjaunoties
  ieprikšējā formā pat tam pārbraucot ar auto iekrāvēju.

Jums nepieciešamā izmērā 
• Izturīgais materiāls notur ūdeni, antifrīzus

eļļas produktus un dažāda veida ķīmijas..
• Viegli uzklājams.
• Dzeltenā krāsā labākai redzamībai..
• Samazināti izdevumi: Nav nepieciešamības 
  veidot metāla vai citu produktu dārgas barjeras.
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums
PVC18 SLIKSTOPPER, 46 cm x 46 cm 1/kaste

PVC24 SLIKSTOPPER, 61 cm x 61 cm 1/kaste

PVC36 SLIKSTOPPER, 92 cm x 92 cm 1/kaste

PVC42 SLIKSTOPPER, 107 cm x 107 cm 1/kaste

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums
NPR36 SLIKSTOPPER, 92 cm x 92 cm 1/kaste

Modeļa Nr. Apraksts
BAG-PVC18 SOMA priekš 1 x PVC18, Ø 20 cm x 60 cm

BAG-PVC24 SOMA priekš  x PVC24, Ø 20 cm x 80 cm

BAG-PVC36 SOMA priekš  x PVC36, Ø 25 cm x 110 cm

BAG-PVC42 SOMA priekš  x PVC42, Ø 25 cm x 130 cm
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Neoprēna materiāla SLIKSTOPPER produkts... 
ekonomiskās klases produkts, kas aiztur

šķidrumus no iekļūšanas notekās

SPC SLIKSTOPPER...(pārlējumu ierobežojošais paklājs) Labākais 
          paņēmiens kā norobežot drenāžas sistēmas un 
                         izsargāties no pārlējumiem!

ROKAS SOMA ļauj jums aiznest SLIKSTOPPER vai pārlējuma
        barjeru tieši uz pārlējuma vietu.

• Viegli izmantojams
• Notur neagresīvas ķīmiskas vielas un skābes, eļļas, taukus, 
  smēres un šķīdinātājus.
• Izmērs : 92 cm x 92 cm
• Krāsa : melna
• Biezums : 3 mm

• Dzeltenas krasas, labākai redzamībai.
   • Noturīgs pret ķīmiskām vielām: elastīgais PVC ir izturīgs pret ūdeni,
           eļļu un daudzām ķīmiskām vielām.
                • Atkārtoti izmantojams pēc notīrīšanas ar ziepēm un ūdeni.
                    • Labāk piemērots darbam uz gludām virsmām.

 

.

Cieši pieguļošs materiāls, kas noslēdz šķidrumu piekļuvi.
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Re-FormTM... Ekoloģiski adsorbentu produkti!

Arvien vairāk uzņēmumu meklē "zaļo" sorbentu, kas saglabātu vidi, nemazinot tā kvalitāti un izpildījumu.

Atbildot uz augošo interesi SPC iepazīstina ar  Re-Form TM, sēriju ar videi draudzīgiem produktiem, kas ražoti kā 

minimums no 70% pārstrādātām avīzēm, pārstrādātas celulozes vai pārstrādāta kartona. Re-FormTM sorbentu sērija
 piedāvā augstu  adsorbcijas spēju, izturību, ilgtspēju un pālīdz kompānijām samazināt to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

• Zaļš  – Veidots no dabīgām sastāvdaļām,
atjaunojamiem resursiem.

• Vairāk adsorbents  – 25-50% vairāk adsorbents
kā polipropilēna absorbenti.

• Rentabli  – Lielāka adsorcijas spēja par to pāsu cenu.
Izmantojot mazāk adsorbentu ar spēju uzsūkt vairāk - 
Jūs samaziniet nevēlamos atkritumus.

• Drošs  – Uguns drošs (universālajā versijā) -  
Atbilst ASTM E84-05 standardam.

• Stabilas cenas  - Nav atkarīgas no naftas cenu svārstībām.

Pieejamais Re-FormTM produktu klāsts :

• Re-FormTM - Universāls paklājs ar tīklotu karkasu

• Re-FormTM Plus - Universāls paklājs un rullis ar vienpusīgu stiprinošu oderi

• Re-FormTM XPlus - Universāls paklājs un rullis ar divpusīgu stiprinošu oderi

• Re-FormTM Oil Only - Naftas produktu adsorbējoš paklājs un rullis
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Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja
RF100
RF300
RF500

PAKLĀJI, Re-Form, 38 cm x 48 cm, smags svars
PAKLĀJI, Re-Form, 38 cm x 48 cm, vidējs svars
PAKLĀJI, Re-Form, 38 cm x 48 cm, viegls svars

100 paklāji / kastē
100 paklāji / kastē
100 paklāji / kastē

151 litri
121 litri
  90 litri

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

SOC bonas, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 cm x 1.2 m 
SOC bonas, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 cm x 1.2 m 
SOC bonas, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 cm x 2.4 m 
SOC bonas, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 cm x 3.6 m

40 SOC bonas / kastē
12 SOC bonas / kastē
  6 SOC bonas / kastē
  4 SOC bonas / kastē

151 litri
  45 litri
  45 litri
  45 litri

Modeļa Nr. Apraksts Iepakojums Adsorbcijas spēja

RFP100

RFP300

RFP500

PAKLĀJI, Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm 
Smags svars, perforēts
PAKLĀJS, Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm 
Vidējs svars, perforēts
PAKLĀJS, Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm 
Viegls svars, perforēts

100 paklāji / kastē

100 paklāji / kastē

100 paklāji / kastē

151 litri

121 litri

  90 litri

RFP28-DP

RFP14P

RFP328-DP

RFP314P

RULLIS, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m
Smags svars, divkārši perforēts
RULLIS, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m
Smags svars, perforēts 
RULLIS, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m
Vidējs svars, divkārši perforēts
RULLIS, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m
vidējs svars, perforēts 

1 rullis / kastē

1 rullis / kastē

1 rullis / kastē

1 rullis / kastē

235 litri

114 litri

204 litri

110 litri
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Re-FormTM... Universāli paklāji un SOC bonas pārlējumu 
savākšanai.

Re-FormTM Plus... Eko-draudzīgi paklāji un ruļļi ar vienu stiprinošā materīla
pusi, priekš vispārējas noplūdes savākšanas un slaucīšanas.

• Veidots no 80% pārstrādātām avīzēm un citiem celulozes materiāliem.
• Adsorbē  šķīdinātājus, antifrīzus, eļļas. Nav domāts adsorbēt agresīvas

skābes un ķimikālijas. 
• Uz vienas puses esošais materiāls palielina materiāla izturību

padarot to par ideālu produktu priekš uzkopšanas un slaucīšanas.
• Izcila adsorbcija (uzsūc līdz pat 20 reizes tā svara).
• Izmanto mazāk, lai adsorbētu vairāk - samazinātas utilizācijas 

izmakas.
• Perforēts materiāls ļauj samazināt nepieciešamo daudzumu.
• Atbilst ASTM E84-05 ugunsdrošības standartiem.

• Ražots no 80% pārstrādātām avīzēm un citiem celulozes materiāliem.
• Universāls produkts. Ideāls priekš neagresīvām ķīmijām, ūdenim.

• Lielāka adsorbcijas spēja nozīme mazāk nepieciešamā adsorbcijas 
  materiāla.
• Veidots priekš pilošām tehnikām un pārlējumiem.
• Atbilst ASTM E84-05 ugunsdrošības standartiem. 
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Modeļa nr. Iepakojums Iepakojums Absorbcijas spēja

RFDP300 Paklāji, Re-Form XPlus, 38 cm x 48 cm
vidēja smaguma, perforēti, 2-pusējs pārklājs 100 paklāji/kastē 121 litri

RFDP314P Rullis, Re-Form XPlus, 36 cm x 46 m
vidēja smaguma, perforēts, 2-pusējs pārklājs 1 rullis/kastē 104 litri

RFDP328DP Rullis, Re-Form XPlus, 72 cm x 46 m
vidēja smaguma, perforēts, 2-pusējs pārklājs 1 rullis/kastē 208 litri

Modeļa nr. Apraksts Iepakojums Absorbcijas spēja

RFODP100 Paklāji, Re-Form Oil Only, 38 cm x 48 cm 
smags svars, perforēti, 2-pusējs pārklājs 100 paklāji/kastē 148 litri

RFOP14P Rullis, Re-Form Oil Only, 36 cm x 46 m
smags svars, perforēti, vienpusējs pārklājs 1 rullis/ kastē 141 litri

RFOP28DP Rullis, Re-Form Oil Only, 72 cm x 46 m
smags svars, perforēti dubultā, vienpusējs pārklājs 1 rullis/kastē 282 litri
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Re-FormTM XPlus... Divkāršs EKO-draudzīgs sorbents nodrošina
labāku adsorbciju un izturību

Re-Form™ Oil Only... Videi draudzīgs sorbents ar augstu absorbcijas 
spēju, satur 80 % kokvilnas.

• Satur 80% kokvilnas – atjaunojama resursa.

• Absorbenta pārklājs izstrādāts, lai nodrošinātu produkta ilgu lietošanu. Absorbeni piemēroti
  ikdienas lietošanai, piesārņojuma gadījumu novēršanai, kā arī - kā slaukāmais materiāls.
• Absorbents radīts ekonomisks - lieto vienīgi tik daudz,cik nepieciešams.
• Absorbcijas spēja līdz pat 30 reizēm pārsniedz absorbenta sākotnējo svaru, kas nozīmē - 

samazinātas avārijas seku likvidācijas izmaksas.

• 80% izgatavoti no pārstrādātiem laikrakstiem un celulozes. 
• Absorbē visu veidu industriālos šķidrumus (ūdeni, eļļas, šķīdinātājus, dzesēšanas šķīdumus u.tml.), 
  izņemot agresīvas skābes un kodīgas vielas. 

• Nodilumizturīgs slānis produkta abās pusēs palielina tā efektīvas lietošanas laiku par 20%.

• Augstāka absorbcijas pakāpe nozīmē - noplūdēs mazāk izlietotu absorbcijas līdzekļu.

• Ideāli piemērots iekštelpām, lietojot kā paklāju, kā arī instrumentu u.c. priekšmetu
       slaucīšanai.

• Absorbents radīts ekonomisks - lieto vienīgi tik daudz,cik nepieciešams.
• Virsmas degšanas raksturojums atbilst ASTM E84-05 standartam.

• Absorbenti ir ideāli piemēroti piesārņojuma savākšanai jūras un industriālā vidē, 
  jo atgrūž ūdeni un peld.

• Absorbē eļļu, smērvielas, transmisijas šķidrumus un uz eļļu bāzētas krāsas, šķīdinātājus.
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Modeļa Nr. Apraksts Ārējie izmēri Uzsūkšanas jauda Pieļaujamā slodze
SC-SD2 Pārlējumu palete , 2-tvertnes 132 (G) x 66 (P) x 15 (A) cm 80 litri 1136 kg

SC-DK SUMP DRAIN KIT - Pievienojiet atsevišķo pārlējumu savienojumu, lai izvadītu vielas pa vairākām tvertnēm.
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PĀRLĒJUMU PALIKTŅI ... Ekonomiski līdzekļi, lai lokalizētu potenciāli
                                bīstamas noplūdes mucu glabāšanas un izdales vietās.

Ar savu 80 litru tilpumu, šie zema profila paliktņi, uz kuriem paredzēts
      novietot 2 mucas, ir ekonomiski līdzekļi potenciāli bīstamu noplūžu
              lokalizācijai jūsu mucu glabāšanas un izdales vietās. Katram
                     modulārajam paliktnim ir iebūvētas skavas, lai viegli un droši
                          tos savienotu daudzkārtīgā virknē, izveidojot piemērotu mucu
                               uzglabāšanas platformu.

• Paliktņi, kurus var ievietot vienu otrā, ierobežo 
  uzglabāšanas laukumu un samazina
  pārvadāšanas izmaksas.

.

• Uzsūkta šķidruma novadīšanas komplekts ļauj jums
  pievienot pārlejumu paliktņus daudzkārtīgā virknē, lai
  palielinātu kopējo uzsūkšanai paredzēto ietilpību.

• Šie paliktņi ir konstruēti tā, lai Jūs, izmantojot kravu
  pacēlāju, varētu pārvietot šos paliktņus.

• Režģu tapas novērš aizsargsienu izplešanos un
  priekšlaicīgu paliktņa nomaiņu.

• Iebūvētas skavas ļauj Jums viegli un droši tos savienot
  daudzkārtīgā virknē, izveidojot piemērotu mucu
  uzglabāšanas platformu.
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Modeļa nr. Apraksts Ārējie izmēri Uzsūkšanas jauda        Pieļaujamā slodze
SC-DP2 Pārlējumu palete, 2-tvertnes             132 (G) x 66 (P) x 43 (A) cm 260 litri 1136 kg

SC-DP4 Pārlējumu palete, 4-tvertnes 132 (G) x 132 (P) x 43 (A) cm 510 litri 2273 kg

SC-DPR RAMPA       180 (G) x 76 (P) x 55 (A) cm 295 kg
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PĀRLĒJUMU PALETES... Ideālas platformas 110 un 200 litru
                                  mucu un citu konteineru uzglabāšanai iekštelpās.

 
Neatkarīgi no tā , vai jūs plānojat darboties saskaņa ar valdības sekundārajiem
         piesārņojuma lokalizācijas noteikumiem vai vēlaties pārliecību par jūsu
                  objektu aizsardzību, SPC pārlējuma paletes piedāvā ievērojamu 
                          uzsūkšanas jaudu (pat, ja visas mucas saturs tajā ieplūst).

                                 Ir pieejamas paletes, kas paredzētas gan 2, gan 4 mucu
                                        novietošanai, kopā nodrošinot 510 litru uzsūk šanu.

• Gan 2 mucu, gan 4 mucu pārlējumu paletes ir viena un
  tā paša augstuma, dodot iespēju mucas viegli pārvietot
  no vienas paletes uz otru..

• Papildus pieejamā rampa ir savietojama gan ar 2 mucu,
   paliktņu sastāvdaļām , gan ar 4 mucu
   pārlējumu paliktņiem.

• Paliktņi, kurus var ievietot vienu otrā, dod iespēju
  racionālāk izmantot rūpnīcu, noliktavu telpas,
  un brīvās vietas treileros.

• Režģus var samainīt starp paletēm, kas nodrošina
  plašākas atveres, lai viegli novadītu pārlējumus.

• Šīs paletes ir konstruētas tā, lai jūs, izmantojot kravu
  pacēlāju vai palešu  pacēlāju, varētu pārvietot
  šīs paletes.
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Modeļa nr. Apraksts Ārējie izmēri Uzsūkšanas jauda Pieļaujamā slodze
SC-DP4 Pārlējumu palete, 4-tvertnes 132 (G) x 132 (P) x 43 (A) cm 510 Litri 2273 kg

SC-DK SUMP DRAIN KOMPLEKTS - pievienojiet papildus elementu, lai pārvadītu šķidrumus pa vairākām pārlējumu paletēm.

Izveidojiet paši savu IBC piesārņojuma lokalizācijas komplektu, 
savienojot daudzkārtīgās, 4 mucām paredzētās pārlejumu paletes.

Pateicoties jaunajam uzsūkšanas komplektam, arī 4 mucām paredzētās pārlejumu paletes var savienot kopā ļaujot
jums pašiem izveidot lokalizācijas komplektu ar pietiekami lielu uzsūkšanas jaudu, lai uzglabātu lielāku apjomu nekā
iespējams ar IBC tvertni. Piemēram: savienojot 3x4 mucām paredzētās pārlejumu paletes, kopumā palielinot
uzsūkšanas spēju līdz 1530 litriem.

Tādā viedā jūs varat novietot līdz 3 IBC tvertnēm uz paletēm un darboties saskaņā ar noteikumiem, kuri nosaka, ka
jānodrošina uzsūkšanas spēja 110% apjomā no lielākā konteinera (1000 litri x 11 0% = 1100 litri) vai 25% no kopējā
apjoma (3 x 1000 litri x 25% = 750 litri

• Ar iesūkšanas metodi veidotas paletes nodrošina izturību un atbilstību instrukcijām.
• Režģu tapas novērš aizsargsienu izplešanos un priekšlaicīgu paliktņa nomaiņu.
• Režģi ar plašākām atverēm kalpo ātrai noplūžu fiksēšanai un šķidruma / priekšmeta aizvākšanai.
• Ir parocīgi izmantot ar kravu pacēlājam un domkratu, ja paletes nepieciešams pārvietot.
• Uzsūktā šķidruma novadīšanas komplekts ir ekonomisks risinājums IBC piesārņojuma lokalizācijai.
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Modeļa Nr. Apraksts Uzsūkšanas jauda

SB-SQ3 PĀRPLŪDES PLATFORMA, Sargs QuickBerm OS, XR-5 vinils
3 m x 3 m x 30.5 cm 2745  litri

SB-SQ8 PĀRPLŪDES PLATFORMA,  Sargs QuickBerm OS, XR-5 vinils
3 m x 7.9 m x 30.5 cm 7228  litri

SB-SQ11 PĀRPLŪDES PLATFORMA,  Sargs QuickBerm OS, XR-5 vinils
3.6 m x 10.9 m x 30.5 cm 11968  litri

SB-SQ15 PĀRPLŪDES PLATFORMA,  Sargs QuickBerm OS, XR-5 vinils
3.6 m x 15.2 m x 30.5 cm 16690  litri

SB-SQ16 PĀRPLŪDES PLATFORMA,  Sargs QuickBerm OS, XR-5 vinils
4.2 m x 16.4 m x 30.5 cm 21008  litri

SB-SQ20 PĀRPLŪDES PLATFORMA,  Sargs QuickBerm OS, XR-5 vinils
4.8 m x 20.1 m x 30.5 cm 29426  litri

Modeļa Nr. Apraksts Uzsūkšanas jauda

SB-SL44 PĀRPLŪDES PLATFORMA, Sentry Lite, 510 g vinils
1.2 m x 1.2 m x 20 cm 288 litres

SB-SL46 PĀRPLŪDES PLATFORMA, Sentry Lite, 510 g vinils
1.2 m x 1.8 m x 20 cm 432 litres

SB-SL48 PĀRPLŪDES PLATFORMA, Sentry Lite, 510 g vinils
1.2 m x 2.4 m x 20 cm 576 litres

AIZSARGĀJOŠĀ "QUICKBERM OS" PLATFORMA ... 
Pārvietojamā lokalizācijas sistēma ar pielāgotu izmantošanu,
kas aizsargā pret noplūdēm un pārlējumiem.

SENTRY LITE aizsargājošās platformas.
      Ekonomisks risinājums pārlējumu lokalizācijai.

• Ideāli transformatoru uzglabāšanai, pret degvielas tvertņu pārplīšanu un
  vieta iekārtu / personāla dezaktivācijas veikšanai.
• Izgatavos no viegla vinila - viens cilvēks to var izklāt un ar to rīkoties.
• Pateicoties kompaktam dizainam, nepieciešama maza uzglabāšanas vieta.
• Atkārtoti izmantojams, kas ļauj ietaupīt līdzekļus.
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• Dizains, kas sastāv no vienas detaļas, ir ērts uzstādīšanai. To var
  izvilkt un uzstādīt pāris sekundēs - nav nepieciešama salikšana,
  piepūšana vai instrumenti.
• Smagās alumīnija siksnas var novietot izklātā veidā, un kad furgons
  vai kravas pacēlājs uzbrauc uz šīs platformas, tā no jauna tiek uzstādīta.
• Izgatavots no viegla vinila ērtai transportēšanai un lielākas
  izturības panākšanai.
• Iekšējās siksnas atvieglo uzsūkšanas vietas attīrīšanu un dezaktivāciju.
• Pateicoties kompaktai uzbūvei, nepieciešama maza uzglabāšanas vieta.
• Noturīgs pret dažādiem degvielu veidiem un ķimikālijām.
• Atbilstība ir augstāka par sekundārās lokalizācijas noteikumu prasībām
  par pielietošanu vairākumā rūpnieciskos un militāros objektos.
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