Slimme lekkagebestrijding: verwijder proper, snel
en veilig gelekte olie, water en chemicaliën!
Steeds meer bedrijven gebruiken smeltgeblazen polypropyleen absorptiemiddelen (MBPP) voor het opruimen en
voorkomen van lekkages (van water, chemicaliën, olie, enz.) in de werkplaats. De SPC absorptiemiddelen van
Brady, gemaakt uit polypropyleen zijn de beste keuze om de volgende redenen:

Granulaat

SPC MBPP-absorptiemiddelen

SNELLE
ADSORPTIE VAN
GROTE VOLUMES

LANGZAME
EN GERINGE
ABSORPTIE

Adsorbeert binnen
enkele seconden. Kan
10-25 keer zijn eigen
gewicht opnemen.

Duurt uren en adsorbeert
slechts 1-2 keer het
eigen gewicht.

SMERIG EN
MOGELIJK
SCHADELIJK VOOR
DE GEZONDHEID

EENVOUDIG EN
VEILIG
Te gebruiken als
keukenpapier.
Uitgebreide chemische
resistentie. Geen risico
op het inademen van
stofdeeltjes.

Verspreidt zich snel
en vervuilt machines
en omliggende zones.
Granulaat op basis van
silicaat is gevaarlijk bij
inademing.

GEMAKKELIJK IN
GEBRUIK EN
LAGE AFVAL
VERWERKINGS
KOSTEN

HOGE AFVAL
VERWERKINGSEN ARBEIDS
KOSTEN

Minder materiaal/
product nodig, maakt
snel schoon en is
milieuvriendelijk.

Er is veel granulaat nodig
en de opruiming neemt
veel tijd in beslag.

Voorbeeldberekening van de kosten voor het opruimen van 200 liter gemorste olie:

Granulaat

SPC MBPP-absorptiemiddelen

200 kg
(1 kg granulaat absorbeert 1 liter olie)

Benodigd materiaal
(kg)

10 kg
(1 kg doeken absorbeert 20 liter olie)

1,00 EUR/kg
200 x 1,00 = 200 EUR

Prijs
(EUR)

15,00 EUR/kg
10 x 15,00 = 150 EUR

400 kg
(200 liter olie + 200 kg granulaat)

Totaal afval
(kg)

210 kg
(200 liter olie + 10 kg doeken)

0,50 EUR/kg
400 kg x 0,5 EUR = 200 EUR

Afvalverwerkingskosten
(EUR)

0,5 EUR/kg
210 kg x 0,5 EUR = 105 EUR

400 EUR

TOTALE KOSTEN

255 EUR

Gebruik de SPC-absorptiemiddelen van Brady en bespaar tot 36 % op de
totale opruimingskosten van een lekkage!
www.bradyeurope.com

SPC heeft een uitgebreid assortiment aan producten voor diverse toepassingen. Ons productaanbod groeit
mee met de behoeften van onze klanten en is afgestemd op de verschillende lekkagesituaties. Het biedt
oplossingen voor alledaagse industriële omgevingen.
SPC absorptiemiddelen van Brady kunnen gebruikt worden voor alle vloeistoffen

Industriële vloeistoffen

Chemicaliën

Alleen olie

Vele soorten en vormen voor optimaal gebruik

Doeken

Rollen

Kussens

Soc’s

Vloermatten

Slangen

Vatdeksels

Olienetten

ADR interventiekit

Basis interventiekit

OPA-Interventiekit

Labo interventiekit
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