Adsorberende
Producten

De referentie in adsorptiematerialen

					
DE VOORDELEN VAN polypropyleen

				

Hoe polypropyleen adsorptiemiddelen

u helpen de kosten te drukken…

Granulaat blijft in de industrie een algemeen gebruikt materiaal voor het opruimen van gemorste olie en chemicaliën.
Het is zelfs zo dat 75% van de (industriële) bedrijven nog steeds korrels gebruiken, om vloeistoffen die door lekkages
of calamiteiten zijn vrijgekomen, op te ruimen. In sommige gevallen heeft of kent men geen alternatief maar vele
bedrijven zijn er ook nog steeds van overtuigd dat het gebruik van korrels de meest doeltreffende en goedkoopste
oplossing is.
Op het eerste gezicht lijkt dit te kloppen, maar de onderstaande kostenvergelijking toont aan dat polypropyleen
adsorptiemiddelen een goedkoper alternatief vormen… ook al is de initiële aankoopprijs hoger.

De kostprijs voor het opruimen van 200 liter gemorste olie.
Granulaat

Adsorberende doeken

Materiaal (kg)

200 kg
(1 kg granulaat absorbeert 1 liter olie)

10 kg
(1 kg doeken adsorbeert 20 liter olie)

Prijs per kg (€/kg)

1 €/kg

15 €/kg

Totaal afval (kg)

400 kg
(200 liter olie + 200 kg granulaat)

210 kg (200 liter olie + 10 kg
adsorberende doeken)

Afvalverwerkingskost / kg (€/kg)

0,5 €/kg

0,5 €/kg

TOTALE KOST

400 € (200 € + 200 €)

255 € (150 € + 105 €)

* Deze berekening is gebaseerd op schattingen en gemiddelden.

Rekening houdend met de ad(b)sorptie en de afvalverwijderingskost, blijkt dat polypropyleen adsorptiedoeken een
duidelijke kostenbesparing betekenen… in dit geval tot 36%, arbeidskosten niet meegerekend.
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Als u SPC producten aankoopt, is het aan te raden ze in de praktijk te testen om na te gaan of ze geschikt zijn voor uw toepassing. Brady/SPC kan
nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van SPC producten of het onvermogen om ze
te gebruiken. Brady/SPC behoudt zich het recht voor om ontwerpen en specificaties vermeld in deze catalogus aan te passen of te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen en foto’s in deze catalogus zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Het werkelijke product kan afwijken
van het product in deze catalogus. In de loop van 2010 zullen de volgende producten bedrukt worden met het SPC logo : OP/SXT doeken en rollen,
MRO/UXT doeken en rollen, UN doeken & rollen, HT rollen en SPC slangen.

www.sorbentproducts.be
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• kostenbesparend
• verhoging productiviteit
• meer veiligheid

Waarom polypropyleen adsorptiemiddelen?

Steeds meer industrieën gebruiken smeltspin polypropyleen (MBPP) adsorptiemiddelen in hun werkplaats voor het
opruimen van vrijgekomen vloeistoffen zoals olie, water, koelvloeistoffen en chemicaliën. Ontdek zelf waarom MBPP
adsorptiemiddelen het beste alternatief zijn!

GRANULAAT

1.

• LAAG ABSORPTIEVERMOGEN.
Absorberen 1 tot 2 maal hun eigen gewicht.

• ADSORBEREN 10 TOT 25 MAAL HUN EIGEN GEWICHT.
Minder product nodig = lagere afvalverwijderingskosten.

2.

• TRAGE ABSORPTIE - uren versus seconden.

• ADSORBEREN SNEL - seconden versus uren.
Snelle opruiming van lekkages en calamiteiten.

3.

• SMERIG en moeilijk op te ruimen.

• EENVOUDIG te gebruiken zoals een keukenrol.

4.

• HOGE AFVALVERWIJDERINGSKOSTEN door de grote hoeveelheid
benodigd product.

• Minder product nodig = LAGERE AFVALVERWIJDERINGSKOSTEN. Milieuverantwoord: na verbranding blijft er
slechts 0.02% as over.

€$£¥€$£¥
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SMELTSPIN POLYPROPYLEEN
ADSORPTIEMIDDELEN

-36%

SMELTSPIN POLYPROPYLEEN
ADSORPTIEMIDDELEN

GRANULAAT

5.

7.

8.

• GEMAKKELIJK te verwijderen, bespaart tijd en geld.

• Kleine deeltjes kunnen gemakkelijk
in machines en afgewerkte producten
geraken en SCHADE VEROORZAKEN.
Dit is de reden waarom het gebruik van
korrels steeds vaker wordt verboden.

• GEBRUIKSVRIENDELIJKE oplossing voor machines en
onderdelen. Het risico op beschadigingen door loskomende
vezels is beperkt tot een minimum.

• BEPERKTE chemische resistentie.

• UITGEBREIDE chemische resistentie.
Smeltspin polypropyleen reageert niet met agressieve
chemicaliën wat zorgt voor meer veiligheid.

• POTENTIEEL GEVAAR VOOR DE
GEZONDHEID (bv. korrels op silicaat basis).

• VEILIG – Geen gezondheidsrisico’s.

Waarom polypropyleen adsorptiemiddelen?

6.

• Het opruimen is MOEILIJK en arbeids	intensief.

S-

Als gebruiker van adsorberende producten weet u op welke plaatsen lekkages en verontreinigingen het meest
voorkomen. Polypropyleen adsorptiemiddelen zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken in deze risicogebieden,
dit in tegenstelling tot granulaat dat smerig en arbeidsintensief is.
WEES SLIM ... WERK VERSTANDIG

www.sorbentproducts.be
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VLOEISTOFFEN OP
OLIEBASIS

Is een speronderlaag vereist
om te voorkomen dat de
geadsorbeerde vloeistof
doordringt tot de ondergrond?

ja

Is een adsorptiemiddel met
geringe pluisvorming vereist?

BINNEN

nee

OLIE EN/OF ANDERE
VLOEISTOFFEN EN
CHEMICALIËN:

Is een speronderlaag vereist
om te voorkomen dat de
geadsorbeerde vloeistof
doordringt tot de ondergrond?

ja

- solventen
- zuren
- ...

Is een adsorptiemiddel met
geringe pluisvorming vereist?

nee

Ook verkrijgbaar:
een ruim assortiment slangen,
soc’s, kussens en
interventiekits.

SELECTIEGIDS

p. 17, 18, 19, 28, 29, 30, 36,37- 44

ja

Is een adsorptiemiddel met
geringe pluisvorming vereist?

BUITEN

VLOEISTOFFEN OP
OLIEBASIS

Is een speronderlaag vereist
om te voorkomen dat de
geadsorbeerde vloeistof
doordringt tot de ondergrond?

nee

ja
OLIE EN/OF ANDERE
VLOEISTOFFEN EN
CHEMICALIËN:

Gaat het om vrijgekomen
chemische vloeistoffen en de
opruiming ervan?

Is het een gevaarlijke
chemische vloeistof?

- solventen
- zuren
- ...

OP HET WATER

nee
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ja

VLOEISTOFFEN OP
OLIEBASIS

Betreft het zware olie?
Is een adsorptiemiddel met
extra sterkte vereist?

nee

TM (doeken + rollen)
ja

nee

p.12

SXT (doeken + rollen)

p. 8, 13

OP (doeken + rollen)

p. 9, 14

BSM (rollen)

ja

p. 34

UXT of SIR
(doeken + rollen) 

p. 23, 26, 34

Waarvoor wordt
het product
gebruikt ?

MRO of BM
nee

(doeken + rollen)

p. 24, 27, 32

Algemeen gebruik/onderhoud:

MRO/GP

p. 24, 27, 25, 28

Algemeen gebruik/onderhoud
met weinig loopverkeer:

BM/HT

p. 32, 33

Gebieden met veel loopverkeer: SIR

p. 34

Algemeen gebruik/onderhoud
geringe pluisvorming vereist:

p. 23, 26

UXT

Laboratoria/opruimen van gevaarlijke
chemische vloeistoffen:
UN

TM (doeken + rollen)

nee
ja

nee

p. 12

SXT (doeken + rollen)

p. 8, 13

OP (doeken + rollen)

p. 9, 14

UN (doeken + rollen + slangen)

p. 35, 36

MRO (doeken + rollen)

p. 24, 27

SELECTIEGIDS

ja

p. 35, 36

Universele adsorptiemiddelen worden niet aangeraden voor buitentoepassingen
aangezien ze water adsorberen. Enkel te gebruiken bij calamiteiten en lekkages.

ODN - ONO Olienetten
ja

nee

SPC (doeken + rollen + slangen + sleep)
ENV (doeken + rollen + slangen)

p. 21

p. 10, 15, 17, 21

p. 11, 16, 17

www.sorbentproducts.be
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SXT... Extra sterke olieadsorberende doeken. De aangewezen oplossing
wanneer duurzaamheid en scheurvastheid zijn vereist.

OLIEADSORBERENDE DOEKEN

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen
op oliebasis.
• Duurzame boven- en onderlaag zorgen voor extra sterkte en
bevorderen langer gebruik.
• Pluisvrij: perfect om te gebruiken als reinigingsdoek – geen risico
op loskomende vezels.
• Soepel en daardoor gebruiksvriendelijk.
• Geperforeerd – gebruik enkel de hoeveelheid die u nodig heeft.

Geschikt voor het afdekken van
werkbanken...

… of voor het reinigen van machines, machineonderdelen en gereedschappen.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

SXT300-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/doos

84 liter

SXT200-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Licht gewicht, geperforeerd & gebonden

200 doeken/doos

136 liter

OIL PLUS… De populairste olieadsorberende doeken uit het gamma.
Geschikt voor dagelijkse onderhoud of voor het opruimen van lekkages.

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis.
• Ideaal voor het adsorberen van oliespatten en kleine lekkages in de werkplaats.
• Voorzien van perforaties. Gebruik enkel de gewenste hoeveelheid voor minder
afval en lagere afvalverwijderingskosten.
• Eénzijdige toplaag zorgt voor extra sterkte en minder pluis.
• Verkrijgbaar met SPC’s unieke “Dispense & Dispose” systeem voor extra voordeel
en meer gebruiksgemak.

2

OLIEADSORBERENDE DOEKEN

1

3

Dispense & Dispose Systeem:
Handige kartonnen dispenser zorgt voor een gemakkelijke toegang tot het product.
Na de opruiming verdwijnen de gebruikte doeken in de meegeleverde afvalzakken.

Oil Plus doeken onder lekkende oliekannen en vaten.
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

OP100-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/doos

112 liter

OP150-DND-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden
met Dispense & Dispose Systeem

150 doeken/kartonnen dispenser

168 liter

www.sorbentproducts.be

Adsorptiecapaciteit
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SPC BLUE… Olieadsorberende doeken met versterkte bovenlaag voor meer
duurzaamheid.

OLIEADSORBERENDE DOEKEN

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis.
• Voorzien van een pluisarme, blauwe bovenlaag voor extra sterkte en
duurzaamheid.
• Ideaal voor het reinigen van gereedschappen of het afdekken van
werkbanken.
• Aangewezen voor gebruik in de papierindustrie waar de
identificatie van vreemd materiaal
in het productieproces een absolute
vereiste is – SPC BLUE doeken zijn
goed zichtbaar!

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SPC105-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/zak

Adsorptiecapaciteit
121 liter

SPC… Onze standaard olieadsorberende doeken voor gebruik op het water
of voor industriële toepassingen.
• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis.
• Dankzij de verbeterde uitvoering zijn SPC doeken 25% sterker, pluizen minder
en gaan langer mee.
• Verpakt in dozen voor meer gebruiksgemak en een gemakkelijke stockage.
• Gebruiksvriendelijke en prijsgunstige doek.
• Keuze uit 3 uitvoeringen: zwaar gewicht doeken voor grote lekkages, medium
en licht gewicht doeken voor minder veeleisende toepassingen zoals dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden, sporadische lekkages, etc.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SPC100-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

Adsorptiecapaciteit

100 doeken/doos

114 liter

SPC200-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Licht gewicht, geperforeerd & gebonden

200 doeken/doos

166 liter

SPC300-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/doos

102 liter

SPC200-3-E

DOEKEN, 30 cm x 30 cm
Licht gewicht, gebonden

200 doeken/zak

71 liter

SPC50-E

DOEKEN, 84 cm x 100 cm
Zwaar gewicht, gebonden

50 doeken/zak

230 liter

ENV… Olieadsorberende doeken met superieure adsorptie, extra sterkte en
minder gewicht dankzij SPC’s MAXX technologie!
• ENV MAXX doeken nemen tot 24 keer hun eigen gewicht in olie op!
• Dankzij de toegepaste MAXX technologie is er minder product nodig
om dezelfde hoeveelheid vloeistof te adsorberen waardoor de
afvalverwijderingskosten verlagen!

OLIEADSORBERENDE DOEKEN

• ENV MAXX doeken zijn tot 25 keer sterker! De betere afwerking zorgt voor
minder pluis en maakt het product scheurvaster en duurzamer.
• Meer gebruiksgemak en een gemakkelijke stockage dankzij de kartonnen
verpakking.
• Ideaal voor toepassingen die een voordelige doek met hoge adsorptie
vereisen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

ENV100-M

MAXX DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht

Adsorptiecapaciteit

100 doeken/doos

136 liter

ENV200-M

MAXX DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Licht gewicht

200 doeken/doos

221 liter

ENV300-M

MAXX DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht

100 doeken/doos

111 liter

ENV400-M

MAXX DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Licht gewicht

100 doeken/doos

110 liter

SR… Olieadsorberende doeken voor locaties met risico op
statische elektriciteit.

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op
oliebasis.
• SR doeken adsorberen snel ontvlambare
vloeistoffen zonder een statische lading
op te bouwen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

SR3625

DOEKEN, 76 cm x 76 cm
Zwaar gewicht

25 doeken/zak

61 liter

SR1850

DOEKEN, 38 cm x 48 cm
Licht gewicht

50 doeken/zak

30 liter

www.sorbentproducts.be
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TRACKMAT... Olieadsorberende rollen voor gebieden met intens loopverkeer
die een hoge adsorptie en scheurvastheid vereisen.

OLIEADSORBERENDE ROLLEN

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis.
• Bovenlaag uit naaldvilt zorgt voor maximum sterkte en duurzaamheid.
Ideaal voor plaatsen die intensief worden belopen.
• Anti-slip onderlaag houdt de mat op zijn plaats en garandeert een slipvrije werkomgeving.
• Speronderlaag beperkt het doordringen van de geadsorbeerde vloeistof tot de ondergrond
voor een veilige en droge werkvloer.
• De grijze kleur verbergt vlekken en vuil en voorkomt dat het product vroegtijdig wordt vervangen.
• UV-bestendige bovenlaag maakt het product geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Geschikt voor buitentoepassingen
dankzij UV-bestendige toplaag.

Ideaal onder lekkende transformatoren.

Trackmat beschermt de ondergrond
tijdens reparaties en onderhoudswerkzaamheden.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

TM58

ROL, 147 cm x 24,4 m
Zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag

Adsorptiecapaciteit

1 rol/zak

207 liter

TM19

ROL, 48 cm x 24,4 m
Zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag

2 rollen/zak

135 liter

TM29

ROL, 74 cm x 24,4 m
Zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag

1 rol/zak

104 liter

TM30

DOEKEN, 74 cm x 74 cm
Zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag

30 doeken/zak

95 liter

SXT… Extra sterke olieadsorberende rollen voor toepassingen die een
duurzaam, pluisvrij en scheurvast adsorptiemiddel vereisen!

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis.
• 3-laags constructie zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid.
• Spinvlies boven- en onderlaag maken het product sterker, meer scheurvast en
bevorderen een langer gebruik.
• Ideaal voor gebieden die matig worden belopen.
• Perforaties zorgen voor meer gebruiksgemak en helpen de hoeveelheid afval te
beperken.
• Antipluis – geen risico op loskomende vezels.

OLIEADSORBERENDE ROLLEN

Voor een droge en veilige werkomgeving.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SXT315-P-E

ROL, 38 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

SXT330-DP-E

ROL, 76 cm x 46 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

www.sorbentproducts.be
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OIL PLUS… De populairste olieadsorberende rollen uit het gamma.
De perfecte keuze voor algemene onderhoudswerkzaamheden!

OLIEADSORBERENDE ROLLEN

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op
oliebasis.
• Pluisarme spinvlies toplaag maakt het product sterker.
• Geschikt voor toepassingen die een sterk adsorptiemiddel met hoog
adsorptievermogen vereisen.
• Ideaal om machinenevel en overspray te adsorberen of om spatten
en lekkages op te vangen tijdens reparaties en onderhoudswerken.
• Verkrijgbaar met perforaties voor meer gebruiksgemak en minder afval.
• Beschikbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen, inclusief een
handige kartonnen dispenser.

Te gebruiken in opslagruimten...

… of onder/langs machines voor het adsorberen van kleine lekkages en spatten.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

OP15-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

94 liter

OP15-P-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

94 liter

OP15-DP-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

94 liter

OP15-DPS-E

ROL, 38 cm x 22 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

45 liter

OP30-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht & gebonden

1 rol/doos

187 liter

OP30-P-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

187 liter

OP30-DP-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

187 liter

SPC BLUE… Olieadsorberende rollen met versterkte bovenlaag voor extra
sterkte.

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen
op oliebasis.
• Voorzien van een pluisarme, blauwe bovenlaag voor extra sterkte
en duurzaamheid.
• Ideaal voor gebruik in de papierindustrie waar de blauwe kleur
vereist is om een onderscheid te kunnen maken tussen cellulose
en polypropyleen.

Omschrijving

Verpakking

SPC155

ROL, 96 cm x 44 m
Zwaar gewicht & gebonden

1 rol/zak

244 liter

SPC155-2P

ROL, 48 cm x 44 m
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

2 rollen/zak

244 liter

OLIEADSORBERENDE ROLLEN

Artikelnr.

Adsorptiecapaciteit

SPC… Onze standaard olieadsorberende rollen voor industriële toepassingen
of voor gebruik op het water.
• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen
op oliebasis.
• Sterk, duurzaam product met een verbeterde afwerking voor
verhoogde slijtvastheid.
• Ideaal om grote gebieden af te dekken en zodoende spatten en
lekkages snel en efficient te kunnen opvangen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SPC150

ROL, 96 cm x 44 m
Zwaar gewicht & gebonden

1 rol/zak

231 liter

SPC152

ROL, 48 cm x 44 m
Zwaar gewicht & gebonden

2 rollen/zak

231 liter

www.sorbentproducts.be
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ENV… Olieadsorberende rollen in basiskwaliteit. Ideaal voor gebruik op het
water en voor eenvoudige toepassingen.

OLIEADSORBERENDE ROLLEN

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en
andere vloeistoffen op oliebasis.
• Sterker, duurzamer product dankzij verbeterde
uitvoering - ziet er beter uit en is sterker.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

ENV150-E

ROL, 96 cm x 44 m
Zwaar gewicht

Adsorptiecapaciteit

1 rol/zak

274 liter

ENV152-E

ROL, 48 cm x 44 m
Zwaar gewicht

2 rollen/zak

274 liter

SR… Olieadsorberende rollen voor locaties met risico op statische elektriciteit.

• Adsorbeert olie, petroleum, koolwaterstoffen en
andere vloeistoffen op oliebasis.
• SR rollen adsorberen snel ontvlambare vloeistoffen
zonder een statische lading op te bouwen en
verkleinen zodoende de veiligheidsrisico’s.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SR3600

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht

1 rol/zak

Adsorptiecapaciteit
167 liter

SPC olieadsorberende slangen... Dé ideale oplossing voor het
indammen en adsorberen van olie op het water.
• Adsorberen olie, petroleum, koolwaterstoffen en vloeistoffen op oliebasis maar GEEN water.
• SPC810-E & SPC816-E slangen adsorberen nu nog meer dankzij de grotere diameter
(groter contactoppervlak) en de extra vulling.
• SPC slangen blijven drijven, zelfs als ze volledig verzadigd zijn.
• Meerdere slangen kunnen gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden dankzij de metalen
karabijnhaken en ringen.
• Het gele touw binnenin de slang zorgt voor extra sterkte tijdens de ophaling na gebruik.
• Binnenhoes houdt de vulling in de slang intact.
• Sterke buitenhoes zorgt voor meer duurzaamheid.
• Metalen clips (4) aan de uiteinden van de slang geven extra sterkte en voorkomen
dat de slang op deze plaatsen scheurt tijdens de ophaling.

OLIEADSORBERENDE SLANGEN

Karabijnhaken en ringen voor
het aan elkaar koppelen van
verschillende slangen.

4 metalen clips voor
extra sterkte.
Te gebruiken als barrière om een olievlek in te sluiten.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

SPC810-E

SLANGEN, Ø 20 cm x 3 m
Zwaar gewicht (21 kg/zak)

4 slangen/zak

316 liter

SPC816-E

SLANGEN, Ø 20 cm x 5 m
Zwaar gewicht (18,2 kg/zak)

2 slangen/zak

228 liter

SPC510

SLANGEN, Ø 13 cm x 3 m
Standaard gewicht

4 slangen/zak

119 liter

SPC516

SLANGEN, Ø 13 cm x 5 m
Standaard gewicht

2 slangen/zak

98 liter

ENV olieadsorberende slangen...
Het voordelige alternatief.

Gevuld met een mix
van witte en gekleurde polypropyleen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

ENV810

SLANGEN, Ø 18 cm x 3 m
Standaard gewicht

4 slangen/zak

259 liter

ENV510

SLANGEN, Ø 13 cm x 3 m
Standaard gewicht

4 slangen/zak

119 liter

www.sorbentproducts.be
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SPC olie skimmers… Voor het verwijderen van olie in putten, reservoirs
en tanks.

OLIEADSORBERENDE SKIMMERS & SOC’S

• Adsorberen olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen
op oliebasis – stoten water af!
• Blijven drijven zelfs na volledige verzadiging.
• Voorzien van een extra sterke buitenhoes.
• Bevestig een touw aan het uiteinde van de skimmer
en u heeft een handige ophaallijn.

Touw vergemakkelijkt
ophaling na verzadiging.

SPC818-E

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SPC818-E

OLIE SKIMMERS, Ø 20 cm x 45 cm
Zwaar gewicht

10 skimmers/zak

SPC518

OLIE SKIMMERS, Ø 13 cm x 45 cm
Standaard gewicht

10 skimmers/doos

SPC10

KUSSENS, 36 cm x 64 cm
Zwaar gewicht

10 kussens/zak

SPC518

SPC10

Adsorptiecapaciteit
131 liter
46 liter
197 liter

Olieadsorberende soc’s… Ideaal voor het adsorberen
van lekkages rond machines.

• Adsorberen olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen
op oliebasis maar geen water.
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen - voor iedere toepassing de
juiste lengte.
• Sterke zuigkracht: adsorberen onmiddellijk de gemorste vloeistof.
Het omdraaien van de soc is niet nodig.
• Flexibel: vormen zich probleemloos rond machines, hoeken, enz...
• FLEXISOC - bepaal zelf de lengte van uw soc dankzij de handige
clips.

Oplossing:
Soc’s adsorberen onmiddellijk de gemorste
vloeistof en creëren een droge en veilige
werkomgeving.

Probleem:
Lekken en spatten veroorzaken
een gladde werkvloer.
Artikelnr.

18

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

OIL430

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm

30 soc’s/doos

106 liter

OIL412

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm

12 soc’s/doos

43 liter

OIL806

SOC’s, Ø 7,6 cm x 244 cm

6 soc’s/doos

43 liter

OIL124

SOC’s, Ø 7,6 cm x 366 cm

4 soc’s/doos

43 liter

OIL561

FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m

1 soc & 30 clips/doos

49 liter

Olieadsorberende kussens… Perfect te gebruiken in nauwe of moeilijk
toegankelijke ruimtes of onder aanhoudende lekken.

OLIEADSORBERENDE KUSSENS & VATDEKSELMATTEN

• Adsorberen olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis
maar zijn waterafstotend.
• 2 verschillende afmetingen: voor iedere
toepassing het juiste formaat.

Perfect onder lekkende
aftapkranen.
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

OIL1818

KUSSENS, 43 cm x 48 cm

16 kussens/doos

105 liter

OIL1818-2

KUSSENS, 43 cm x 48 cm

8 kussens/doos

53 liter

OIL99

KUSSENS, 25 cm x 25 cm

32 kussens/doos

58 liter

Olieadsorberende vatdekselmatten… Houden de bovenkant van vaten
en hun omgeving proper en droog.
• Adsorberen olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op
oliebasis - geen water.
• Creëren een droge en veilige werkomgeving. Voorkomen dat bij het pompen
gemorste vloeistof op de grond terechtkomt.
• Voorgesneden uitsparingen passen perfect op een 200 liter vat.
Probleem:
Vuile poetsdoeken en oliepatten op de vloer...

Oplossing: Een vatdekselmat op het vat.

… een potentieel gevaar op slip- en valpartijen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

DTO25

VATDEKSELMATTEN, Ø 56 cm

25 vatdekselmatten/doos

www.sorbentproducts.be
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SF microvezels... Ontwikkeld voor de filtratie van olie uit water en vochtige
lucht.
• Hoog adsorptievermogen: tot 15 maal hun eigen
gewicht.
• Geen extra druk vereist om de olieachtige vloeistof
door de vezels te laten stromen.

Soc’s gevuld met SF microvezels ideaal voor gebruik in containers.

FILTRATIE

• De microvezels kunnen gebruikt worden in
containers van om het even welke vorm of grootte.
• Diverse toepassingsmogelijkheden waaronder
verffiltratie, als voorfilter bij compressoren, voor
waterzuivering en -filtratie.

Filtratie van het afvalwater alvorens het wordt afgevoerd
naar het afwateringsgebied.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SF1

MICROVEZELS, los

50 kg/doos

Adsorptiecapaciteit
868 liter

PSF15

SOC’s, Ø 13 cm x 1 m
(Minimum bestelhoeveelheid 10 dozen)

15 soc’s/doos

208 liter

PSF40

SOC’s, Ø 13 cm x 1 m
(Minimum bestelhoeveelheid 4 dozen)

40 soc’s/doos

556 liter

SPC sleep… Verwijdert snel en efficiënt olie op het wateroppervlak.

Nylon band voor
extra sterkte en
gebruiksgemak.

OLIEVERONTREINIGINGEN OP HET WATER

Ideaal achter een boot voor het verwijderen van de
achtergebleven oliefilm.

• Scheurvaste blauwe bovenlaag zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid.
• Nylon band vergemakkelijkt het aan elkaar verbinden van meerdere
slepen en zorgt voor extra sterkte bij de ophaling.
• Diverse toepassingsmogelijkheden: de sleep kan worden vastgemaakt
aan een boot, een olieadsorberende slang of oliekeerscherm.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SPC1900

SLEEP, 48 cm x 30,5 m

1 sleep/zak

Adsorptiecapaciteit
94 liter

SPC olienetten & oliesleepnetten… Te gebruiken bij zware oliën.
• Ideaal voor gebruik bij zware olie zoals bunker olie en ruwe olie.
• Adsorberen 20 tot 60 keer hun eigen gewicht in olie.
• Ook bij zeer lage temperaturen werkzaam.
• Keuze uit losse olienetten voor het verwijderen van olie op rotsen
of oliesleepnetten voor het reinigen van de kustlijn.

Gemakkelijke ophaling
na verzadiging.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

ONO30

OLIENETTEN

30 olienetten/zak

Adsorptiecapaciteit
182 liter

ODN08

OLIESLEEPNETTEN
30 olienetten vastgemaakt
aan een touw van 15 meter

30 olienetten/zak

182 liter

Cansorb… Een 100% organisch materiaal voor het verwijderen van olie
op het water en op het land.
• Gemaakt van hoog kwalitatief veenmos.
• Snelle absorptie dankzij sterke zuigkracht.
• Sluit de olie onmiddellijk in bij aanraking.
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Absorptiecapaciteit

CS-CB18

CANSORB, geperst

10-12 kg/zak

68 liter

www.sorbentproducts.be
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SPC oliekeerschermen… Voor het indammen van olieverontreinigingen
op het water.

Oliekeerscherm Mini… De ideale keuze voor
beken en rivieren.

OLIEVERONTREINIGINGEN OP HET WATER

• Draagbaar - ideaal voor afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.
• Lichtgewicht - probleemloos door één persoon te water te laten en na
gebruik terug op te halen.
• Vergt slechts een minimum aan opslagruimte.
• Een ideale oplossing voor brandweerkorpsen, eerstehulpdiensten en
bedrijven die vloeistoffen transporteren over het water.
• Ballastketting zorgt voor stabiliteit tijdens het gebruik.
• PVC-gecoat materiaal voor meer duurzaamheid.
• Snel en gemakkelijk te gebruiken bij verontreinigingen in kleine rivieren
en kanalen.
• Optionele PVC-draagtas beschermt het oliekeerscherm tijdens de opslag
en vergemakkelijkt het transport.
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SPCMB-0525

OLIEKEERSCHERM MINI, totale hoogte 25 cm
(drijflichaam 10 cm – schort 15 cm)

Sectie van 7,5 meter

SPCMB-BAG

DRAAGTAS voor 1 Oliekeerscherm Mini

Oliekeerscherm Junior… Duurzaam keerscherm
voor langdurig gebruik.
• Geschikte oplossing voor kalme en beschermde wateren met lichte
stroming.
• Aluminum ASTM-connectoren voor het verbinden van meerdere
keerschermen.
• Ballastketting zorgt voor extra sterkte en stabiliteit tijdens het gebruik.
• Lus kan gebruikt worden als handvat bij het dragen of manueel koppelen
van het oliekeerscherm.
• PVC-gecoat materiaal voor extra duurzaamheid.
• Vergt slechts een minimum aan onderhoud.
• Langere schort en groter drijflichaam geschikt voor ruwere wateren.
• Ideaal keerscherm voor gebruik in jachthavens en binnenwateren.
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Artikelnr.

Omschrijving

SPCJR-1210

OLIEKEERSCHERM JUNIOR , totale hoogte 45 cm

SPCJR-1205

OLIEKEERSCHERM JUNIOR, totale hoogte 45 cm

(drijflichaam 15 cm – schort 30 cm)
(drijflichaam 15 cm – schort 30 cm)

Verpakking
Sectie van 30 meter
Sectie van 15 meter

UXT... Extra sterke universele doeken.
De aangewezen keuze voor industriële toepassingen die duurzaamheid en
scheurvastheid vereisen.

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• Duurzame boven- en onderlaag zorgen voor extra sterkte en bevorderen
een langer gebruik.
• Pluisvrij: geschikt om te gebruiken als reinigingsdoek voor machines,
machineonderdelen en gereedschappen – geen gevaar voor loskomende
vezels.
• Zacht en soepele uitvoering en daardoor zeer gebruiksvriendelijk.
• Geperforeerd in het midden - gebruik slechts wat u nodig heeft en bespaar
kosten.

UNIVERSELE DOEKEN
Het ideale adsorptiemiddel voor het reinigen van ruwe oppervlakken. Geen loskomende vezels die achterblijven.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

UXT300-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/doos

95 liter

UXT200-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Licht gewicht, geperforeerd & gebonden

200 doeken/doos

136 liter

www.sorbentproducts.be
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MRO PLUS… Onze populairste universele doeken.
Geschikt voor algemene industriële onderhoudswerkzaamheden of voor het
opruimen van occasionele lekkages.

UNIVERSELE DOEKEN

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• Eénzijdige toplaag zorgt voor meer sterkte en minder pluizen.
• Ideaal voor het verwijderen van spatten en kleine lekkages in de
werkplaats.
• Geperforeerd in het midden om onnodig afval te vermijden.
• Verkrijgbaar met SPC’s unieke “Dispense & Dispose” systeem voor
meer gebruiksgemak.

Dispense & Dispose Systeem:
Gemakkelijke toegang tot het product dankzij handige dispenser.
De gebruikte doeken verdwijnen na de opruiming in de meegeleverde afvalzakken.

MRO doeken onder aftapkranen en afdichtingen. Ideaal voor het opvangen van spatten en lekkages.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

MRO100-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/doos

112 liter

MRO300-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

100 doeken/doos

88 liter

MRO150-DND-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden
met Dispense & Dispose systeem

150 doeken/kartonnen dispenser

168 liter

GP… Voordelige universele doeken gemaakt met SPC’s MAXX technologie.
Combineren sterkte met superieure adsorptie!

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen en
koelvloeistoffen.
• Hoog adsorptievermogen… GP MAXX doeken nemen tot 18 maal hun
eigen gewicht in vloeistof op!
• Hoog adsorptievermogen - adsorbeer meer met minder en
bespaar op afvalverwijderingskosten!
• Verbeterde afwerking met minder pluis in vergelijking met
traditionele 1-laags polypropyleen doeken.
• Kartonnen verpakking voor meer gebruiksgemak en
een gemakkelijke stockage.
• Ideaal voor industriële toepassingen die een
voordelig adsorptiemiddel met hoge adsorptie
vereisen.

UNIVERSELE DOEKEN & WIPES

Gebruik pro-actief om onverwachte lekkages op te vangen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

GP100-M

MAXX DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

Adsorptiecapaciteit

100 doeken/doos

95 liter

GP200-M

MAXX DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Licht gewicht, geperforeerd & gebonden

200 doeken/doos

166 liter

SLIKWIK Wipes… Perfect voor het reinigen van gereedschappen, machines
en machineonderdelen.

• Adsorberen oliën, water, oplosmiddelen en zelfs zuren.
• Goedkoper alternatief in vergelijking met herbruikbare
wipes. Geen extra reinigingskosten.
• Eénmalig gebruik voorkomt het risico op achtergebleven
gevaarlijke vloeistoffen of metalen resten – een potentieel
probleem bij herbruikbare wipes.
• Schoonmaakmiddelen hechten zich beter vast aan de
microstructuur van de wipe. Hierdoor heeft u minder product
nodig in vergelijking met katoenen of papieren wipes.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SW1200

WIPES, 30 cm x 38 cm

50 wipes/pak
10 pakken/doos

www.sorbentproducts.be
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UXT... Extra sterke, universele rollen voor toepassingen die een duurzaam
adsorptiemiddel met weinig pluis en scheurvastheid vereisen!

UNIVERSELE ROLLEN

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief olie en water.
• 3-laags constructie voor extra sterkte en duurzaamheid.
• Spinvlies boven- en onderlaag maken het product sterker, scheurvaster
en bevorderen een langer gebruik.
• Ideaal voor plaatsen die matig worden belopen.
• Voorzien van perforaties voor meer gebruiksgemak en minder afval.
• Antipluis – geen risico op loskomende vezels.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

UXT315-P-E

ROL, 38 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

UXT330-DP-E

ROL, 76 cm x 46 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

Adsorptiecapaciteit
70 liter

141 liter

MRO PLUS… Onze populairste universele rollen geschikt voor onderhoudswerken in een industriële omgeving.

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• Pluisarme spinvlies toplaag zorgt voor extra sterkte.
• Geschikt voor toepassingen die een sterk adsorptiemiddel met hoog
adsorptievermogen vereisen.
• Verkrijgbaar met perforaties voor meer gebruiksgemak en minder afval.
• Ideaal om machinenevel en overspray te adsorberen of om spatten en
lekkages op te vangen tijdens reparaties en onderhoudswerken.
• Beschikbaar in verschillende uitvoeringen en
afmetingen, inclusief een handige
kartonnen dispenser.

UNIVERSELE ROLLEN

Geschikt voor diverse toepassingen zoals het adsorberen van spatten afkomstig van machines.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

MRO15-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

94 liter

MRO15-P-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

94 liter

MRO15-DP-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

94 liter

MRO15-DPS-E

ROL, 38 cm x 22 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

45 liter

MRO315-P-E

ROL, 38 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

73 liter

MRO30-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht & gebonden

1 rol/doos

187 liter

MRO30-P-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

187 liter

MRO30-DP-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

187 liter

MRO330-DP-E

ROL, 76 cm x 46 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

147 liter

www.sorbentproducts.be
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GP… Universele rol voor toepassingen die een adsorptiemiddel met gunstige
prijs en hoge adsorptie vragen.

UNIVERSELE ROLLEN & SOC’S

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief
oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• GP rollen hebben een verbeterde afwerking met minder
pluis en een verhoogde slijtvastheid ten opzichte van
traditionele 1-laags polypopyleen rollen.
• Ideaal om grote gebieden af te dekken om spatten
en lekkages snel en efficient te kunnen opvangen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

GP150-E

ROL, 96 cm x 44 m
Medium gewicht, gebonden

Adsorptiecapaciteit

1 rol/zak

192 liter

GP152-E

ROL, 48 cm x 44 m
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

2 rollen/zak

192 liter

FLEXISOC… Maak een soc met de lengte die u wil!
• Adsorbeert olie, water en niet agressieve vloeistoffen.
• Gebruiksvriendelijk: trek de gewenste lengte uit de doos,
bevestig een clip aan de beide uiteinden en knip af.
• Kostenbesparend. Het is niet langer nodig om soc’s van
diverse afmetingen te stockeren. Vanaf nu gebruikt u
slechts één soc voor al uw toepassingen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

AW561

FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m

1 soc & 30 clips/doos

Adsorptiecapaciteit
53 liter

Allwik Soc’s… Ideaal voor het indammen en adsorberen
van weglekkende vloeistoffen rondom machines.

• Adsorberen industriële vloeistoffen inclusief oliën,
water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen - voor iedere
toepassing de juiste lengte.
• Flexibel: vormen zich probleemloos rond machines,
hoeken, enz...
Voor een droge en veilige werkomgeving.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

AW430

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm

30 soc’s/doos

113 liter

AW412

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm

12 soc’s/doos

45 liter

AW806

SOC’s, Ø 7,6 cm x 244 cm

6 soc’s/doos

45 liter

AW124

SOC’s, Ø 7,6 cm x 366 cm

4 soc’s/doos

45 liter

MS40… Onze meest absorberende soc voor olie en
vloeistoffen op waterbasis!
• Gevuld met een mix van polypropyleen, cellulose en een super absorberend additief.
• Verkrijgbaar in twee afmetingen zodat u altijd het juiste formaat heeft voor uw toepassing.
• Het super absorberend additief sluit de vloeistof onmiddellijk in en laat deze niet meer los.
• Flexibel - vormt zich probleemloos rond machines, hoeken, enz…
• Biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding en de hoogste absorptie.
Opmerking: Niet geschikt voor gebruik bij agressieve vloeistoffen.

De uiterst absorberende
vulling houdt de vloeistof
vast en voorkomt lekken.

MS40 soc voor gebruik.

UNIVERSELE SOC’S

MS40 soc na verzadiging.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Absorptiecapaciteit

MS40

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm

40 soc’s/doos

174 liter

MS40-8

SOC’s, Ø 7,6 cm x 244 cm

15 soc’s/doos

130 liter

www.sorbentproducts.be
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Allwik kussens… Ideaal om te gebruiken in nauwe of moeilijk toegankelijke

UNIVERSELE KUSSENS & VATDEKSELMATTEN

ruimtes of onder aanhoudende lekken.

• Adsorberen industriële vloeistoffen inclusief oliën, water,
oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Twee verschillende afmetingen - voor iedere toepassing
het juiste formaat.
Ideaal onder machines of in smalle ruimten.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

AW1818

KUSSENS, 43 cm x 48 cm

16 kussens/doos

105 liter

AW1818-2

KUSSENS, 43 cm x 48 cm

8 kussens/doos

53 liter

AW99

KUSSENS, 25 cm x 25 cm

32 kussens/doos

58 liter

Allwik vatdekselmatten… Houden vaten en hun omgeving netjes en droog.
• Adsorberen industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• Creëren een droge en veilige werkomgeving. Voorkomen dat bij het pompen
gemorste vloeistof op de grond terechtkomt.
• Voorgesneden uitsparingen passen perfect op een 200 liter vat.

Nooit meer vuile en gladde vloeren.
Gedaan met druppels die langs het vat
op de grond lopen.
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Perfecte pasvorm dankzij de uitsparingen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

DTA25

VATDEKSELMATTEN, Ø 56 cm

25 vatdekselmatten/doos

Adsorptiecapaciteit
26 liter

Comfort Spill Mat... De anti-vermoeidheidsmat die ook adsorbeert!
De nieuwe Comfort Spill Mat van SPC is een combinatie van een
anti-vermoeidheidsmat met een adsorberende inlegmat.

• Uniek ontwerp voorkomt vermoeide voeten en benen tijdens
staande werkzaamheden.
• Siliconenvrij, daardoor geschikt voor spuiterijen.
• Vervaardigd uit 100% nitrilrubber dus bestand tegen vele oliën.
• Ruw oppervlak houdt de adsorberende inlegmat op zijn plaats.
• Weglekkende olie/vloeistoffen en druppels worden door de
inlegmat onmiddellijk geadsorbeerd wat zorgt voor een droge
en veilige werkomgeving.
• Herbruikbaar - wanneer de adsorberende mat volledig verzadigd
is kan deze eenvoudig en snel worden vervangen door een nieuwe.
• Verkrijgbaar in twee versies: “Enkel olie” voor oliën en vetten,
“Universeel” voor gebruik bij algemene industriële vloeistoffen.

INDUSTRIËLE VLOERMATTEN

Artikelnr.

Omschrijving

SA-AFO

KIT “Enkel Olie” bevat 1 adsorberende rol (76 cm x 46 m, geperforeerd om de
76 cm) en 1 anti-vermoeidheidsmat (82 cm x 152 cm)

Adsorptiecapaciteit
187 liter

SA-AFA

KIT “Universeel” bevat 1 adsorberende rol (76 cm x 46 m, geperforeerd om de
76 cm) en 1 anti-vermoeidheidsmat (82 cm x 152 cm)

187 liter

OP32-P-E

ROL, olieadsorberend , 76 cm x 46 m, geperforeerd om de 76 cm in de lengte.
Navulling voor SA-AFO

187 liter

MRO32-P-B-E

ROL, universeel, 76 cm x 46 m, geperforeerd om de 76 cm in de lengte.
Navulling voor SA-AFA

187 liter

www.sorbentproducts.be

31

BATTLEMAT… Lekkages en druppels verdwijnen op/in uniek camouflage-

INDUSTRIËLE VLOERMATTEN

patroon. Dankzij de duurzame toplaag gaat de mat langer mee, zelfs bij matig
loopverkeer.

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• Uniek patroon verbergt vuil langer en voorkomt vroegtijdige vervanging.
• Geschikt voor gebieden die matig worden belopen dankzij de duurzame
en scheurvaste toplaag.
• Ideaal voor gebruik in productiehallen, rond machines, onder assemblagelijnen, enz ...
• Verkrijgbaar met perforaties voor meer flexibiliteit: gebruik enkel de hoeveelheid die u
nodig heeft en voorkom onnodig afval.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

BM15-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

Adsorptiecapaciteit

1 rol/kartonnen dispenser

BM30-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

197 liter

BM30X-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, gebonden

1 rol/doos

197 liter

99 liter

HT… Een universele rol met veelzijdige toepassingsmogelijkheden:
te gebruiken als doek, rol, kussen, soc of wipe!

5 in 1
INDUSTRIËLE VLOERMATTEN

Als een WIPE !

• Adsorbeert industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• Handige kartonnen dispenser voor een gemakkelijke toegang
tot het product.
• Talrijke perforaties: altijd de juiste hoeveelheid en minder afval.
• 2- laags constructie met een pluisarme bovenlaag voor extra
duurzaamheid en een goed adsorberende onderlaag.

Als een KUSSEN !

Als een DOEK !

Als een ROL !

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

HT555-E

ROL, 38 cm x 46 m
Zwaar gewicht, gebonden en voorzien van meerdere
perforaties

1 rol/kartonnen dispenser

HT777-E

ROL, 76 cm x 46 m
Zwaar gewicht, gebonden en voorzien van meerdere
perforaties

1 rol/doos
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Als een SOC !
Adsorptiecapaciteit
89 liter

177 liter
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BSM… De anti-slip, ondoordringbare vloermat voor een werkomgeving die
absoluut droog, proper en slipvrij moet zijn.

INDUSTRIËLE VLOERMATTEN

• Ondoordringbare onderlaag voorkomt dat de geadsorbeerde vloeistof
doordringt tot de ondergrond. Voor een optimaal resultaat reinig de
ondergrond voor gebruik.
• Adsorbeert olie, water en niet agressieve chemicaliën.
• Anti-sliplaag zorgt voor veiligheid op de werkvloer.
• Bovenlaag uit naaldvilt maakt het product extra sterk en scheurvast.
• Is bestand tegen zeer intensieve belasting, zelfs door vorkheftrucks.
• Voorkomt dat gemorste vloeistoffen uit de werkruimte in omliggende
ruimtes worden verspreid.

BSM voor een droge en veilige werkomgeving.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

BSM3650

MAT, 91 cm x 15,25 m
Medium gewicht met ondoordringbare, anti-slip onderlaag

Adsorptiecapaciteit

1 rol/doos

46 liter

BSM100

MAT, 91 cm x 30,48 m
Medium gewicht met ondoordringbare, anti-slip onderlaag

1 rol/zak

95 liter

SIR... Sterke vloermat voor gangen en looppaden die intensief worden belopen.
• Bovenlaag uit naaldvilt maakt het product
extra sterk en scheurvast. Heftrucks
kunnen er zonder probleem overheen
rijden!
• Adsorbeert alle vloeistoffen inclusief
agressieve chemicaliën.
• Grijze kleur verbergt het vuil en bevordert
langer gebruik.
• Voorkomt dat gemorste vloeistoffen uit
de werkruimte worden verspreid naar de
omliggende ruimtes.

Bestand tegen intensief heftruckverkeer.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

SIR36

MAT, 91 cm x 91,5 m
Medium gewicht

1 rol/zak

223 liter

SIR72

MAT, 182 cm x 45,75 m
Medium gewicht

1 rol/zak

223 liter

UN doeken & rollen… Te gebruiken bij chemicaliën en gevaarlijke
vloeistoffen.

Voor het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen...

CHEMICALIËN DOEKEN & ROLLEN

• Adsorberen chemische vloeistoffen inclusief zuren en basen.
• Eénzijdige versterkte toplaag zorgt voor extra sterk en minder
pluis.
• Chemisch resistent: UN doeken en rollen vertonen geen
chemische reactie met de geadsorbeerde vloeistof.
• Groene kleur geeft aan dat het product gebruikt wordt voor
het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen.
• Groene kleur maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om
gevaarlijk afval te herkennen en te scheiden voor een
aangepaste afvalverwerking en lagere afvalverwijderingskosten.
• Geperforeerd voor meer gebruiksgemak – gebruik enkel de
hoeveelheid die u nodig heeft.

... of voor gebruik in laboratoria.

DOEKEN
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

UN100-E

DOEKEN, 41 cm x 51 cm
Medium gewicht, geperforeerd & gebonden

Adsorptiecapaciteit

100 doeken/doos

88 liter

UN1212-E

DOEKEN, 30 cm x 30 cm
Medium gewicht, gebonden

50 doeken/zak,
4 zakken/kartonnen dispenser

76 liter

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

UN15-2DP-E

ROL, 38 cm x 46 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

2 rollen/doos

147 liter

UN15-DP-E

ROL, 38 cm x 46 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

73 liter

UN15-DPS-E

ROL, 38 cm x 22 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/kartonnen dispenser

35 liter

UN30-DP-E

ROL, 76 cm x 46 m
Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden

1 rol/doos

ROLLEN
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UN slangen... De beste manier om grote hoeveelheden gevaarlijke
vloeistoffen en chemicaliën in te dammen en te adsorberen.

CHEMICALIËN SLANGEN, SOC’S & KUSSENS

• Adsorberen chemicaliën, zuren en basen evenals olie en vloeistoffen op waterbasis.
• Voorzien van metalen karabijnhaken en ringen voor het aan elkaar koppelen van
meerdere slangen.
• Gele koord binnenin de slang zorgt voor extra sterkte tijdens de ophaling na gebruik.
• Binnenhoes houdt de vulling in de slang intact.
• Sterke buitenhoes zorgt voor meer duurzaamheid.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

UN810

SLANGEN, Ø 20 cm x 3 m

4 slangen/zak

263 liter

UN510

SLANGEN, Ø 13 cm x 3 m

4 slangen/zak

118 liter

Hazwik soc’s… Sluiten gevaarlijke vloeistoffen
in en voorkomen hun verdere verspreiding.

• Adsorberen chemicaliën, zuren en basen.
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes - altijd de juiste grootte voor uw toepassing.
• Passen perfect rondom machines en hoeken dankzij hun flexibele vorm.

Snelle indamming van gemorste
vloeistoffen.
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

HAZ412

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm

12 soc’s/doos

45 liter

HAZ806

SOC’s, Ø 7,6 cm x 244 cm

6 soc’s/doos

48 liter

HAZ124

SOC’s, Ø 7,6 cm x 366 cm

4 soc’s/doos

45 liter

Hazwik kussens… Ideaal voor het adsorberen van lekkages in nauwe of
moeilijk toegankelijke ruimtes.
• Adsorberen chemicaliën, zuren en basen.
• Geschikt voor het snel opruimen van
grote hoeveelheden gemorste vloeistof
na indamming.
• Ideaal voor gebruik in verpakkingen als
extra bescherming tijdens het transport.
• 2 verschillende afmetingen - voor
iedere toepassing het juiste formaat.
Extra bescherming tijdens transport.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Adsorptiecapaciteit

HAZ1818

KUSSENS, 43 cm x 48 cm

16 kussens/doos

105 liter

HAZ1818-2

KUSSENS, 43 cm x 48 cm

8 kussens/doos

53 liter

HAZ99

KUSSENS, 25 cm x 25 cm

32 kussens/doos

58 liter

Interventiekits... Om lekkages en calamiteiten snel en efficiënt te kunnen
bestrijden.
Ongelukken gebeuren en het is in ieders belang om hierop voorbereid te zijn. Daarom biedt SPC een volledig
gamma interventiekits aan in verschillende uitvoeringen en formaten.
Iedere interventiekit is leverbaar in 3 versies:
Enkel olie: voor olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere vloeistoffen op oliebasis.
Universeel: voor industriële vloeistoffen inclusief olie, water en chemicaliën.
Chemicaliën: voor agressieve en gevaarlijke vloeistoffen.

ADR interventiekits... Helpen u te voldoen aan de ADR wetgeving.
De Europese ADR 2005 overeenkomst bepaalt dat vervoerders van gevaarlijke goederen verplicht zijn om hun
vrachtwagens uit te rusten met het nodige veiligheidsmateriaal zoals brandblusapparaten, waarschuwingsseinen,
eerste hulpmateriaal en een interventiekit.
Ongevallen gebeuren en het is belangrijk om voorbereid te zijn. Met deze visie in gedachten en om boetes te
vermijden, ontwikkelde SPC de ADR interventiekit. Dankzij het compacte formaat vereist de ADR interventiekit een
minimum aan opbergruimte. Toch bevat deze kit al het nodige adsorptiemateriaal om snel te kunnen reageren bij een
lekkage of calamiteit: soc’s om de gemorste vloeistof in te dijken – doeken en kussens om de vloeistof op te ruimen.

Artikelnr.

Inhoud

Enkel olie: SKO-ADR-S
Universeel: SKA-ADR-S
Chemicaliën: SKH-ADR-S

ADR KIT KLEIN
25 doeken, 41 cm x 51 cm
4 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
1 afvalzak
1 paar handschoenen
1 instructieblad

43 liter
43 liter
37 liter

Enkel olie: SKO-ADR-L
Universeel: SKA-ADR-L
Chemicaliën: SKH-ADR-L

ADR KIT GROOT
35 doeken, 41 cm x 51 cm
1 soc, Ø 7,6 cm x 122 cm
1 soc, Ø 7,6 cm x 244 cm
1 kussen, 43 cm x 48 cm
4 kussens, 25 cm x 25 cm
2 afvalzakken
1 paar handschoenen
1 instructieblad

63 liter
63 liter
57 liter

INTERVENTIEKITS

• Goede prijs-kwaliteitverhouding: een hoog adsorptievermogen tegen
een voordelige prijs.
• Compact: vereist weinig opslagruimte, past gemakkelijk achter
of onder de zetel van een vrachtwagen.
• Transparante draagtas maakt adsorptiemateriaal goed
zichtbaar en gemakkelijk te controleren.
• Snelle toegang tot de producten dankzij de handige
ritssluiting. Verzekert een snelle reactie.
• Schouderriem vergemakkelijkt het dragen.
• Bevat alles wat u nodig heeft : adsorptiemateriaal voor
de opruiming, handschoenen en afvalzakken voor de
verwijdering van het gebruikte materiaal.

Adsorptiecapaciteit

www.sorbentproducts.be
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Draagbare interventiekits... Voor een snelle reactie bij kleine lekkages
en calamiteiten.

Economy Spill Kit

INTERVENTIEKITS

• Gele draagtas met handvat in duurzaam PVC-materiaal.
• Compact formaat: geschikt voor kleine opslagruimten,
past gemakkelijk achter of onder de zetel van een vrachtwagen.
• Ideaal voor transportfirma’s die vloeistoffen vervoeren.
• Waterafstotende tas houdt het adsorptiemateriaal droog.

Artikelnr.

Inhoud

Adsorptiecapaciteit

Enkel olie: SKO-PP
Universeel: SKA-PP
Chemicaliën: SKH-PP

10 doeken, 41 cm x 51 cm
2 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
1 paar handschoenen
1 afvalzak

18 liter
18 liter
16 liter

Attack Pac

• Interventiekit voor éénmalig gebruik. Ideaal voor kleine lekkages
en calamiteiten.
• UV-bestendige verpakking beschermt het adsorptiemateriaal
tegen vocht en vuil.
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Artikelnr.

Inhoud

Verpakking

Enkel olie: SKO-ATK
Universeel: SKA-ATK
Chemicaliën: SKH-ATK

15 doeken, 41 cm x 51 cm
3 soc’s, Ø 7,6 cm x 100 cm
1 paar handschoenen
1 veiligheidsbril
1 afvalzak

4 kits/doos
4 kits/doos
4 kits/doos

Adsorptiecapaciteit
104 liter
104 liter
97 liter

Interventiekits in vaten… Voor middelgrote tot grote lekkages en
calamiteiten. Beschermen de adsorptiemiddelen tegen vuil en vocht.

Lab Pack
• Ideaal voor middelgrote calamiteiten en lekkages.
• Chemisch- en waterbestendige container beschermt adsorptiemateriaal.
• Schroefdeksel verschaft een gemakkelijke toegang tot de producten.
• Het gebruikte adsorptiemateriaal kan in het lege vat veilig worden
opgeslagen en vervoerd.

Artikelnr.

Inhoud

Adsorptiecapaciteit

Enkel olie: SKO-20
Universeel: SKA-20
Chemicaliën: SKH-20

12 doeken, 41 cm x 51 cm
3 soc’s, Ø 7,6 cm x 366 cm
2 kussens, 43 cm x 48 cm
1 paar handschoenen
1 veiligheidsbril
3 afvalzakken

59 liter
59 liter
57 liter

200 Liter Vat

Artikelnr.

Inhoud

Enkel olie: SKO-55
Universeel: SKA-55
Chemicaliën: SKH-55

50 doeken, 41 cm x 51 cm
8 kussens, 43 cm x 48 cm
4 soc’s, Ø 7,6 cm x 366 cm
1 paar handschoenen
1 veiligheidsbril
5 afvalzakken

INTERVENTIEKITS

• Ideaal voor middelgrote tot grote calamiteiten en lekkages.
• Chemisch- en waterbestendige container beschermt adsorptiemateriaal.
• Eenvoudig te openen spanband voor een snelle interventie.
• Het gebruikte adsorptiemateriaal kan in het lege vat veilig worden
opgeslagen en vervoerd.

Adsorptiecapaciteit
152 liter
152 liter
142 liter

360 Liter Overpack Vat
• Geschikt voor grotere calamiteiten en lekkages.
• Chemicaliën- en waterresistent overmaatsvat beschermt het
adsorptiemateriaal.
• Ideaal voor opslag buiten.
• Het gebruikte adsorptiemateriaal kan in het lege vat worden
opgeslagen en vervoerd.
• Gemakkelijke en snelle toegang tot de producten dankzij
het schroefdeksel.
• Overmaatsvat kan ook gebruikt worden voor de berging van
een 200 liter vat.

Artikelnr.

Inhoud

Enkel olie: SKO-95
Universeel: SKA-95
Chemicaliën: SKH-95

100 doeken 41 cm x 51 cm
8 kussens, 43 cm x 48 cm
12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
8 soc’s, Ø 7,6 cm x 366 cm
50 wipes, 30 cm x 38 cm
1 paar handschoenen
1 veiligheidsbril
10 afvalzakken

Adsorptiecapaciteit

268 liter
264 liter
279 liter
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Mobiele interventiekits… Voor een snelle en adequate inzet bij lekkages
en calamiteiten.

Spill Kaddie
• Aan te raden voor middelgrote calamiteiten, lekkages en onderhoudswerkzaamheden.
• Dubbele deuren verschaffen een gemakkelijke toegang tot de producten.
• Inhoud is duidelijk en overzichtelijk ingedeeld voor extra gebruiksgemak.
• Kaddie is bestendig tegen chemicaliën en beschermt de inhoud tegen vuil en vocht.
• Gemakkelijk hanteerbaar.
• Smalle gangen en deuropeningen vormen geen probleem.
• Voorzien van wielen voor een snelle interventie.

Artikelnr.

Inhoud

Enkel olie: SKO-CART
Universeel: SKA-CART
Chemicaliën: SKH-CART

1 rol, 38 cm x 22 m
2 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
1 soc, Ø 7,6 cm x 244 cm
6 kussens, 25 cm x 25 cm
1 veiligheidsbril
1 paar handschoenen
2 afvalzakken

Adsorptiecapaciteit

69 liter
69 liter
59 liter

Mobiele Container Kit
INTERVENTIEKITS

• Voor het opruimen van middelgrote calamiteiten en lekkages.
• Chemisch- en waterbestendige container beschermt de inhoud
tegen vuil en vocht.
• Deksel kan snel open geklapt worden bij een noodgeval.
• Uitgerust met wielen voor een snelle interventie.

Artikelnr.
Enkel olie: SKO-120
Universeel: SKA-120
Chemicaliën: SKH-120

Enkel olie: SKO-240
Universeel: SKA-240
Chemikalien: SKH-240

Inhoud

Adsorptiecapaciteit

50 doeken, 41 cm x 51 cm
12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
6 kussens, 43 cm x 48 cm
1 paar handschoenen
1 paar handschoenen
3 afvalzakken

124 liter
124 liter
128 liter

150 doeken, 41 cm x 51 cm
6 soc’s, Ø 7,6 cm x 244 cm
8 kussens, 43 cm x 48 cm
2 paar handschoenen
2 veiligheidsbril
6 afvalzakken

250 liter
250 liter
233 liter

Spill Truck
• Ideaal voor grote calamiteiten en lekkages.
• Deksel kan snel verwijderd worden bij een noodgeval.
• Wielen maken een snelle interventie mogelijk, zowel in de werkplaats als buiten.
• Chemisch- en waterbestendige container beschermt de inhoud tegen vuil en vocht.
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Artikelnr.

Inhoud

Enkel olie: SKO-XLT
Universeel: SKA-XLT
Chemicaliën: SKH-XLT

150 doeken, 41 cm x 51 cm
36 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
20 soc’s, Ø 7,6 cm x 366 cm
16 kussens, 43 cm x 48 cm
50 wipes, 30 cm x 38 cm
1 veiligheidsbril / 1 paar handschoenen
30 afvalzakken

Adsorptiecapaciteit

619 liter
620 liter
601 liter

SPC Sorbent Center… De eerste modulaire en mobiele opbergkast
voor adsorptiematerialen!
• Gemaakt van sterk, duurzaam, chemisch resistent polyethyleen voor een
lange gebruiksduur!
• Dubbel gebruik: als interventiekit of als opbergkast.
• Modulair ontwerp - stapel 2 of 3 units op elkaar en u heeft een opbergkast.
• Dubbele deuren voor een snelle en gemakkelijke toegang tot de producten.
• Monteer de wielen en de Sorbent Center is mobiel!
• Koop een lege unit
en vul hem met de
adsorptieproducten
van uw keuze.

INTERVENTIEKITS

Sorbent Center (inclusief adsorptiemateriaal en accessoires – ongemonteerd)
Artikelnr.

Omschrijving

Adsorptiecapaciteit

ENKEL OLIE
SCO-PRU
SCO-PSU
SCO-SWU

100 doeken 41 cm x 51 cm & 1 rol, 38 cm x 46 m
100 doeken, 41 cm x 51 cm & 12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 kussens, 43 cm x 48 cm

206 liter
157 liter
96 liter

100 doeken, 41 cm x 51 cm & 1 rol, 38 cm x 46 m
100 doeken, 41 cm x 51 cm & 12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 kussens, 43 cm x 48 cm

206 liter
155 liter
96 liter

100 doeken, 41 cm x 51 cm & 1 rol, 38 cm x 46 m
100 doeken, 41 cm x 51 cm & 12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 kussens, 43 cm x 48 cm

161 liter
133 liter
98 liter

UNIVERSEEL
SCA -PRU
SCA-PSU
SCA-SWU
CHEMICALIËN
SCH-PRU
SCH-PSU
SCH-SWU

Sorbent Center (enkel kast – ongemonteerd)
Artikelnr.

Omschrijving

SC-3000

Kast (exclusief adsorptiemateriaal en accessoires)
Afmetingen ongemonteerd: 126 cm (L) x 53 cm (B) x 20 cm (H)
Afmetingen gemonteerd: 126 cm (L) x 53 cm (B) x 66 cm (H)

Toebehoren
Artikelnr.

Omschrijving

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

Set van 5 wielen (Ø 7 cm) (Voor gebruik onder een enkele of dubbele unit)
Accessoires (handschoenen, veiligheidsbril, afvalzakken met sluiting)
Stang, 43 cm lang
Stang, 106 cm lang

www.sorbentproducts.be
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OPA kits... Interventiekits conform de OPA90 wetgeving.
Wat is OPA? De “Oil Pollution Act” is een wet die in 1990 werd gestemd in de VS als reactie op één van ‘s werelds
grootste milieurampen nl. het zinken van de olietanker Exxon Valdez in Alaska. Sindsdien zijn olietankers, schepen,
olietanker-eigenaars en exploitanten gebonden aan bepaalde wettelijke reglementeringen voor het voorkomen en
efficiënt bestrijden van olieverontreinigingen.
Om u te helpen voldoen aan deze wet heeft SPC een aantal OPA90 kits ontwikkeld. De kits die hier zijn afgebeeld
voldoen aan de OPA90 reglementering. Daarnaast hebben we ook een aantal niet conforme kits en navulverpakkingen
in ons assortiment. Informatie over deze producten is op aanvraag verkrijgbaar.

7 Barrel (1100 liter) OPA90 Kit - conform
Artikelnr.

INTERVENTIEKITS

SL-7 BARR-C

Inhoud

Adsorptiecapaciteit

750 doeken, 41 cm x 51 cm
12 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
8 kussens, 43 cm x 48 cm
12 slangen, Ø 13 cm x 3 m
1 sleep, 48 cm x 30,5 m
2 veiligheidsbrillen
5 wegwerp overalls
5 paar handschoenen
2 vonkvrije scheppen
10 afvalzakken
1 vonkvrije handpomp
2 x 20 liter emmers
2 anti-statische spades

1381 liter

12 Barrel (1900 liter) OPA90 Kit - conform
Artikelnr.

Inhoud

Adsorptiecapaciteit

SL-12 BARR-C

950 doeken, 41 cm x 51 cm
48 soc’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
8 kussens, 43 cm x 48 cm
20 slangen, Ø 13 cm x 3 m
4 slepen, 48 cm x 30,5 m
2 veiligheidsbrillen
5 wegwerp overalls
5 paar handschoenen
2 vonkvrije scheppen
10 afvalzakken
1 vonkvrije handpomp
2 x 20 liter emmers
2 anti-statische spades

2251 liter

SPC Spill Bins
Deze grote en extra grote containers zijn ideaal voor het maken
van uw eigen interventiekit. Ze zijn groot genoeg om voldoende
adsorptiemateriaal te bevatten, evenals gereedschappen of kleine
apparatuur. Dankzij deze containers bent u voorbereid op vrijwel elke
lekkage binnen uw bedrijf.
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Artikelnr.

Omschrijving

Buitenafmetingen

SC-LBIN

GROTE CONTAINER

126 x 85 x 91 cm

SC-XLBIN

EXTRA GROTE CONTAINER

147 x 100 x 104 cm

Gewicht
27 kg
32,5 kg

SKH-MINI… Een mini-interventiekit voor eenmalig gebruik om snel én veilig
kleine hoeveelheden gemorste chemicaliën op te ruimen.

• Opvallend groene verpakking.
• Bijgesloten afvalzak is geschikt voor autoclaven. De zak is hittebestendig
tot 145°C en garandeert een veilige afvoer van laboratoriumafval.
• Adsorbeert chemicaliën, gevaarlijke vloeistoffen maar ook vloeistoffen
op olie- en waterbasis.
• Geschikt voor kleine hoeveelheden tot 1,7 liter.
• De speciaal ontwikkelde wegwerpborstel is bedoeld om
mogelijke glasscherven en/of andere scherpe voorwerpen
te verwijderen en zo het risico op verwondingen tijdens de
opruiming tot een minimum te beperken.
• Dankzij zijn uiterst compacte formaat is de SKH-MINI-kit
gemakkelijk te bevestigen aan de muur of op te bergen in een rek.
• Een ideaal product om standby te houden op plaatsen met een
hoog risico op lekkages.
• De chemisch resistente veiligheidshandschoenen zijn niet gepoederd,
hebben ruwe vingertoppen en een verhoogde scheurbestendigheid voor
meer veiligheid.

Inhoud

Verpakking

SKH-MINI

2 doeken 41 cm x 51 cm
1 paar chemisch resistente veiligheidshandschoenen
1 afvalzak geschikt voor autoclaven
1 wegwerpborstel
1 meertalig instructieblad

4 kits/doos

Adsorptiecapaciteit

INTERVENTIEKITS

Artikelnr.

1,7 liter/kit

Re-Form™ interventiekits… Milieuvriendelijke kits met een superieure
absorptie tegen een voordelige prijs!

• De unieke constructie van Re-Form™ zorgt voor 24% meer
absorptievermogen.
• 5% goedkoper dan traditionele interventiekits op basis van
polypopyleen adsorptiemateriaal.
• Re-Form™ interventiekits werken uitstekend voor alle soorten
vloeistoffen (olie, water, koel- en smeermiddelen, enz.),
uitgezonderd agressieve zuren en bijtende stoffen.
• Milieuvriendelijk. De Re-Form™-doeken en socs bestaan
voor minimaal 70% uit gerecycleerd krantenpapier en andere
cellulosehoudende materialen.

Artikelnr.

Omschrijving

SKR-PP

Re-Form Economy Interventiekit

Absorptiecapaciteit
23 liter

SKR-ATK

Re-Form Attack Pac, 4 kits/doos

136 liter/doos

SKR-ADR-S

Re-Form ADR Interventiekit klein

53 liter

SKR-ADR-L

Re-Form ADR Interventiekit groot

78 liter

SKR-20

Re-Form Lab Pack

SKR-55

Re-Form 200 liter vat

173 liter

SKR-95

Re-Form 360 liter vat

342 liter

65 liter
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SPC Spill Box... Praktische dispenser voor een snelle interventie bij lekkages
en calamiteiten.

INTERVENTIEKITS & TOEBEHOREN

• Hervulbare dispenser – doeken zijn gemakkelijk te vervangen na gebruik.
• Licht van gewicht en daardoor makkelijk te bevestigen op ieder oppervlak.
• Opvallend gele kleur voor een goede zichtbaarheid.
• Compact formaat (44 cm x 53 cm x 4 cm) – past gemakkelijk achter de
zetel van een vrachtwagen.
• Navulverpakkingen verkrijgbaar.
• Duidelijke gebruiksinstructies
op de doos.

Ideaal in opslagplaatsten voor vloeistoffen.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-SBO

SPILL BOX “Enkel olie”
Bevat 15 doeken, 41 cm x 51 cm

Adsorptiecapaciteit

15 doeken/doos

10 liter

SA-SBA

SPILL BOX “Universeel”
Bevat 15 doeken, 41 cm x 51 cm

15 doeken/doos

10 liter

SA-SBH

SPILL BOX “Chemicaliën”
Bevat 10 doeken, 41 cm x 51 cm

10 doeken/doos

9 liter

NAVULVERPAKKINGEN
SXT200-E

DOEKEN, “Enkel olie”, 41 cm x 51 cm

200 doeken/doos

136 liter

UXT200-E

DOEKEN , “Universeel”, 41 cm x 51 cm

200 doeken/doos

136 liter

UN100-E

DOEKEN, “Chemicaliën”, 41 cm x 51 cm

100 doeken/doos

88 liter

SPC Spill Signs... Waarschuwingsborden voor het markeren van gevaarlijke
zones.
SPC Spill Signs zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een basisuitvoering en een duurzame uitvoering in polyester.
Deze waarschuwingsborden duiden op de nabijheid van een calamiteit/lek en voorkomen zo ongevallen tijdens de
opruimwerkzaamheden.

Waarschuwingsbord ‘HD’ duurzame uitvoering
• Boodschap zichtbaar vanop 9 meter afstand.
• Gemaakt van stevig polyester.
• Onderhoudsvriendelijk - geen risico op roest.
• Gele kleur voor grotere zichtbaarheid.
• Uniek pictogram verwijst naar de nabijheid van
een lekkage of calamiteit.

Waarschuwingsbord ‘EC’ basisuitvoering
• Vervaardigd uit licht polypropyleen.
• Waarschuwingstekst in 8 talen
(NL-FR-DE-EN-ES-IT-SE-NO)
• Gele kleur voor grotere zichtbaarheid.
• Uniek pictogram verwijst naar de nabijheid van
een lekkage of calamiteit.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-SGN-HD

Waarschuwingsbord
duurzame uitvoering
66 cm (H)

1/zak

SA-SGN-EC

Waarschuwingsbord
basisuitvoering
30 cm (B) x 50 cm (H)

1/zak

SPC vloeistofbarrière… Een flexibele versperring om vrijgekomen
vloeistoffen gemakkelijk en snel in de dammen of af te leiden.
• Ingebouwde eindverbindingen maken het aan elkaar
kopppelen van meerdere barrières gemakkelijk.
Geen extra verbindingsstukken nodig.
• Ideaal als versperring in doorgangen tijdens onderhoudswerken, als dam om de gemorste vloeistof in te dammen of
als geleider om vloeistoffen weg te leiden van kostbare
apparatuur of kwetsbare omgevingen.
• Hoog zichtbare gele kleur.
• Bestand tegen olie, water en de meeste chemicaliën.
• Herbruikbaar na reiniging met een niet agressieve
detergent.
• Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.

Beschermt uw riolering tegen gemorste vloeistoffen.

Omschrijving

Verpakking

SB-3

VLOEISTOFBARRIÈRE
3 m (L) x 10,5 cm (B) x 5,5 cm (H)

1/doos

BAG-PVC24

DRAAGTAS voor 1 x SB-3, Ø 20 cm x 80 cm

TOEBEHOREN

Artikelnr.

Sentry Make-A-Berm... De ideale oplossing voor het insluiten van
apparatuur met risico op lekkages en/of het beschermen van drukke looppaden
tegen gemorste vloeistoffen.
• Soepele constructie (met schuim gevuld) veert terug
naar zijn oorspronkelijke vorm, zelfs als men
er overheen rijdt met een vorkheftruck.
• Gebruiksvriendelijk: bepaal zelf de gewenste
lengte en vorm.
• Duurzaam vinylmateriaal, is bestand tegen
olie, koelmiddelen en de meeste chemicaliën.
• Gemakkelijk te installeren.
• Gele kleur voor grotere zichtbaarheid.
• Kostenbesparend: maakt het bouwen van
dure cementranden of het installeren van
ijzeren hoekstukken overbodig.

Artikelnr.

Omschrijving

SB-MAB-KIT

MAKE-A-BERM, Kit incl. 2 x 7,6 m secties, 4 hoeken,
1 rol vinylbekleding en 6 tubes siliconen.

SB-MAB-WALL

MAKE-A-BERM, een sectie van 4,5 m

SB-MAB-COR

MAKE-A-BERM, set van 2 hoeken

www.sorbentproducts.be
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Neopreen afdichtmat... Een goedkope basisdichting om te voorkomen dat
vrijgekomen vloeistoffen in de afvoer terechtkomen.

• Eenvoudig te gebruiken.
• Resistent tegen niet agressieve chemicaliën en zuren, ozon, oliën, vetten,
smeermiddelen en oplosmiddelen.
• Eén maat: 92 cm x 92 cm
• Eén kleur: zwart
• Dikte: 3 mm

Artikelnr.

Omschrijving

NPR36

AFDICHTMAT, 92 cm x 92 cm

Verpakking
1/doos

PVC afdichtmatten... Duurzame afdichtmatten om afvoerputten/riolen af te
sluiten en ongewenste vloeistoffen buiten te houden.

TOEBEHOREN

• Signaalgele kleur voor een goede zichtbaarheid.
• Gemaakt van flexibel PVC materiaal - resistent tegen olie, water
en de meeste chemicaliën.
• Herbruikbaar na reiniging met een niet agressieve detergent.
• Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.
• Ideaal bij het vervoeren evenals bij het laden en lossen
van gevaarlijke vloeistoffen.

Een stevige afdichtmat die vloeistoffen blokkeert.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

PVC18

AFDICHTMAT, 46 cm x 46 cm

1/doos

PVC24

AFDICHTMAT, 61 cm x 61 cm

1/doos

PVC36

AFDICHTMAT, 92 cm x 92 cm

1/doos

PVC42

AFDICHTMAT, 107 cm x 107 cm

1/doos

Een handige draagtas voor uw afdichtmat.
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Artikelnr.

Omschrijving

BAG-PVC18

DRAAGTAS voor 1 x PVC18, Ø 20 cm x 60 cm

BAG-PVC24

DRAAGTAS voor 1 x PVC24, Ø 20 cm x 80 cm

BAG-PVC36

DRAAGTAS voor 1 x PVC36, Ø 25 cm x 110 cm

BAG-PVC42

DRAAGTAS voor 1 x PVC42, Ø 25 cm x 130 cm

(Dit artikel wordt verkocht per stuk)

Re-FormTM... Milieuvriendelijke absorptieproducten.

Meer en meer bedrijven zijn op zoek naar groene absorptiemiddelen die het milieu sparen zonder in te boeten
aan kwaliteit en prestatievermogen. Als reactie op de toenemende vraag introduceerde SPC het Re-FormTM gamma,
een reeks milieuvriendelijke absorptiemiddelen gemaakt van minimaal 70% gerecycleerd krantenpapier, cellulose
en katoen. Re-FormTM absorptiemiddelen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen, hebben een superieur absorptievermogen en passen perfect in een groen beleid.

• Milieuvriendelijk – gemaakt van natuurlijke, herwinbare
grondstoffen.
• Hoog absorptievermogen – 25 tot 50% meer dan traditionele
polypropyleen adsorptiemiddelen.
• Kostenefficiënt – meer absorptie voor dezelfde prijs. Minder
gebruiken om meer te absorberen zorgt voor minder afval.
• Veilig – brandvertragend (universele versie) – beantwoordt aan de
ASTM E84-05 norm.
• Stabiele prijzen – niet afhankelijk van de sterk fluctuerende olieprijs.

RE-FORM

Het Re-FormTM gamma bestaat uit:
• Re-FormTM - universele doeken met geweven constructie

TM

• Re-FormTM Plus - universele doeken en rollen met een éénzijdige versterkte toplaag
• Re-FormTM XPlus - universele doeken en rollen met een dubbelzijdige versterkte toplaag
• Re-FormTM Oil Only - olieabsorberende doeken en rollen

www.sorbentproducts.be
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Re-FormTM... Universele doeken en soc’s voor het indijken en absorberen
van lekkages en calamiteiten.
• Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en ander cellulosemateriaal.
• Geschikt voor industriële vloeistoffen zoals water, olie en niet-agressieve
chemicaliën.
• Hoog absorptievermogen laat toe minder product te gebruiken en de
afvalstroom te beperken.
• Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden en het opruimen van
kleine lekkages.
• Brandvertragend – beantwoordt aan de ASTM E84-05 norm.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Absorptiecapaciteit

RF100
RF300
RF500

DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm, zwaar gewicht
DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm, medium gewicht
DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm, licht gewicht

100 doeken/doos
100 doeken/doos
100 doeken/doos

151 liter
121 liter
90 liter

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

SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 1,2 m
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 1,2 m
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 2,4 m
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 3,6 m

40 soc’s/doos
12 soc’s/doos
6 soc’s/doos
4 soc’s/doos

151 liter
45 liter
45 liter
45 liter

Re-FormTM Plus... Milieuvriendelijke doeken en rollen met versterkte toplaag
voor algemene onderhouds- en opruimwerkzaamheden.

RE-FORMTM

• Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en ander cellulosemateriaal.
• Absorbeert oliën, koelvloeistoffen en oplosmiddelen.
Niet geschikt voor erg agressieve zuren en bijtende producten.
• Eénzijdig versterkte toplaag zorgt voor extra sterkte en maakt het product
geschikt om te worden gebruikt als reinigingsdoek.
• Superieure absorptie: tot 20 keer het eigen gewicht.
Minder gebruiken om meer te adsorberen –
lagere afval- en opruimingskosten.
• Perforaties laten toe enkel de benodigde
hoeveelheid te gebruiken en de afval te beperken.
• Brandvertragend – beantwoordt aan de
ASTM E84-05 norm.

Artikelnr.

Omschrijving

RFP100

DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd
DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm
Medium gewicht, geperforeerd
DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm
Licht gewicht, geperforeerd

RFP300
RFP500
RFP28-DP
RFP14P
RFP328-DP
RFP314P
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ROL, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd in de lengte en de breedte
ROL, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd
ROL, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd in de lengte en de breedte
ROL, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd

Verpakking

Absorptiecapaciteit

100 doeken/doos

151 liter

100 doeken/doos

121 liter

100 doeken/doos

90 liter

1 rol/doos

235 liter

1 rol/doos

114 liter

1 rol/doos

204 liter

1 rol/doos

110 liter

Re-FormTM XPlus... Milieuvriendelijk gamma met dubbelzijdige toplaag
voor extra sterkte en duurzaamheid.
• Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en onbehandeld cellulosemateriaal.
• Absorbeert alle industriële vloeistoffen (water, oliën, oplosmiddelen,
koelvloeistoffen, enz.), uitgezonderd agressieve zuren en bijtende producten.
• Voorzien van een stevige, slijtvaste toplaag aan beide zijden.
Deze constructie verhoogt de duurzaamheid en de sterkte van het product met 20%.
• Product kan gebruikt worden als reinigingsdoek voor machineonderdelen
of voor algemene onderhoudswerken.
• Ook geschikt voor plaatsen met licht loopverkeer.
• Hoog absorptievermogen betekent dat er minder product nodig is voor
de opruiming.
• Perforaties voorkomen onnodig afval – gebruik enkel wat je nodig hebt.
• Brandvertragend – beantwoordt aan de
ASTM E84-05 norm.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Absorptiecapaciteit

RFDP300

DOEKEN, Re-Form XPlus, 38 cm x 48 cm
Medium gewicht, geperforeerd, dubbelzijdige versterkte toplaag

100 doeken/doos

121 liter

RFDP314P

ROL, Re-Form XPlus, 36 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd, dubbelzijdige versterkte toplaag

1 rol/doos

104 liter

RFDP328DP

ROL, Re-Form XPlus, 72 cm x 46 m
Medium gewicht, geperforeerd, dubbelzijdige versterkte toplaag

1 rol/doos

208 liter

RE-FORMTM

Re-Form™ Oil Only... Milieuvriendelijke absorptiemiddelen met superieure
absorptie gemaakt van 80% katoen.
• Gemaakt van 80% katoen – een herwinbare grondstof.
• Absorbeert olie, vet, transmissievloeistoffen evenals verf en koelvloeistoffen
op oliebasis.
• Stoot water af en blijft drijven – ideaal voor olieverontreinigingen op het water.
• Spinvlies toplaag maakt het product sterk en pluisvrij en daardoor geschikt als
reinigingsdoek of voor algemene onderhoudswerken.
• Geperforeerd. Gebruik enkel wat je nodig hebt en voorkom onnodig afval.
• Superieur absorptievermogen: tot 30 keer zijn eigen gewicht aan vloeistof.
• Voor het opruimen van gemorste vloeistoffen is er slechts een kleine hoeveelheid
product nodig wat zorgt voor lagere schoonmaakkosten.
Opmerking: Re-FormTM Oil Only absorptiemiddelen zijn
niet brandvertragend.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

RFODP100

DOEKEN, Re-Form Oil Only, 38 cm x 48 cm
Zwaar gewicht, geperforeerd, dubbelzijdige versterkte toplaag

100 doeken/doos

148 liter

RFOP14P

ROL, Re-Form Oil Only, 36 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd, éénzijdige versterkte toplaag

1 rol/doos

141 liter

RFOP28DP

ROL, Re-Form Oil Only, 72 cm x 46 m
Zwaar gewicht, geperforeerd in de lengte en de breedte,
éénzijdige versterkte toplaag

1 rol/doos

282 liter
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Biologische reinigingsproducten.
Het groene gamma van SPC omvat ook een aantal milieuvriendelijke reinigingsproducten en ontvetters.
Deze producten zijn gemaakt van natuurlijke ingrediënten en kunnen opgedeeld worden in twee categorieën:
• Microbiële olievlekverwijderaars.
• Ontvetters op waterbasis.

Biologische reinigingsproducten

Typisch voor de olievlekverwijderaars zijn de speciaal geselecteerde bacteriën die de olie opeten en verteren. Deze bacteriën
kunnen zowel lange als korte koolwaterstofketens verteren, wat
het product geschikt maakt voor alle types olie, inclusief stookolie
en diesel. Om de olie te kunnen omzetten in onschuldig CO2 en
water hebben de bacteriën het volgende nodig:
• zuurstof
• de correcte temperatuur (min. 1°C – max. 55°C; hoe warmer
hoe beter, aangezien de bacteriën dan actiever worden)
• het correcte vochtigheidsgehalte

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-BIOSP-4x1

Starterpakket bestaande uit 4 x 1 liter flacons
van de volgende producten : OT8, OT8 FC
Bio TA & Road Bio.

4 flessen/doos

Microbiële olievlekverwijderaars.
BIO TA... Biologische olievlekverwijderaar voor gebruik op tarmac en asfalt.
Olievlekken op tarmac en asfalt tasten de oppervlaktestructuur aan en veroorzaken erosie. De oplossing
bestaat erin om de olievlekken af te breken met Bio TA.
Bio TA bevat een mengeling van enzymes, bacteriën en
biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen.
Bio TA veroorzaakt geen erosie of brengt geen schade
toe aan het tarmac of het asfalt.
Na

Voor
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-BIOTA-12x1

12 x 1 liter flacons Bio TA

doos

SA-BIOTA-4x5

4 x 5 liter bidons Bio TA

doos

BIO TUBES… Milieuvriendelijke kussens voor gebruik in olie/waterafscheiders.
Een methode waarbij de aanwezigheid van koolwaterstoffen in industriële afscheiders
met 95% wordt gereduceerd. Elke Bio Tube bevat een mengeling van olie-afbrekende
bacteriën die tot 2 kg olie per week kunnen afbreken. Plaats één BioTube in de tweede
kamer en twee Bio Tubes in de derde kamer van de olie/waterafscheider en vervang
deze om de 6 à 8 maanden. Bio Tubes zijn geschikt voor gebruik in industriële afscheiders
en opvangtanks.
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Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-BIOTU-3

Zak van 3 Bio Tubes

zak

SA-BIOTU-6

Zak van 6 Bio Tubes

zak

Microbiële olievlekverwijderaars.
OT8… Biologische olievlekverwijderaar voor gebruik op harde oppervlakken.
OT8 bevat een mengeling van biologische enzymes en bacteriën. Het is eenvoudig te gebruiken en verwijdert
olievlekken uit de meest poreuze oppervlakken. OT8 kan gebruikt worden op industriële vloeren, opritten,
in tankstations, enz. Opgelet: OT8 is NIET geschikt voor het verwijden van olievlekken op tarmac of asfalt.

Omschrijving

Verpakking

SA-OT8-12x1

12 x 1 liter flacons OT8

doos

SA-OT8-4x5

4 x 5 liter bidons OT8

doos

SA-OT8-20

20 liter bidon OT8

bidon

Biologische reinigingsproducten

Artikelnr.

OT8 FC… Biologische ontvetter voor bedrijfsvloeren.
De samenstelling van de OT8 FC is vergelijkbaar met deze van de OT8 maar
bevat minder bacteriën. Het product destabiliseert olie-emulsies erg snel, wat
toelaat dat de met olie verontreinigde oppervlakken eenvoudig kunnen worden
schoongespoeld. OT8 FC is ideaal voor het reinigen van met olie vervuilde
werkvloeren.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-OT8 FC-4x5

4 x 5 liter bidons OT8 FC

doos

SA-OT8 FC-20

20 liter bidon OT8 FC

bidon

Ontvetter op waterbasis.
ROAD BIO… Verwijdert diesel, olie, vet en verf van het wegdek.

Road Bio is een reinigingsmiddel dat in staat is om olievlekken, vet en vloeibare
verf op het wegdek te verwijderen. Bestaande uit een mengsel van biologisch
afbreekbare oppervlakteactieve stoffen reinigt Road Bio organische verontreinigingen
zonder emulsies te veroorzaken of schade toe te brengen aan het behandelde
oppervlak. Road Bio kan ook gebruikt worden met warm water.

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

SA-ROBIO-4x5

4 x 5 liter bidons Road Bio

doos

SA-ROBIO-20

20 liter bidon Road Bio

bidon

www.sorbentproducts.be

51

Vloerelementen… De aangewezen oplossing voor het opvangen van
potentieel gevaarlijke lekkages in uw opslagruimte.

Met hun opvangcapaciteit van 80 liter en geringe hoogte zijn deze
vloerelementen dé oplossing voor het opvangen van lekkages
tijdens het aftappen en overslaan van vloeistoffen.
Dankzij de unieke clips kunnen meerdere elementen
aan elkaar gekoppeld worden waardoor er een groter
opvangoppervlak kan worden bekomen.

VLOERELEMENTEN

• Afvoerkit maakt het mogelijk meerdere vloerelementen
met elkaar te verbinden om zo de totale opvangcapaciteit
te vergroten.

• SPC vloerelementen zijn stapelbaar en vereisen
slechts een minimum aan opslagruimte.
Dit betekent ook lagere transportkosten.

• Ingebouwde clips vergemakkelijken het aan elkaar
koppelen van meerdere elementen.
Gereedschap of extra onderdelen zijn overbodig.

• De aanwezige pins voorkomen dat de wanden
tijdens het gebruik bol gaan staan en zorgen voor
een langere gebruiksduur.

• SPC vloerelementen zijn eenvoudig en snel
te verplaatsen met een heftruck.
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Artikelnr.

Omschrijving

Buitenafmetingen

SC-SD2

VLOERELEMENT voor 2 vaten

132 (L) x 66 (B) x 15 (H) cm

SC-DK

AFVOERKIT voor het aan elkaar koppelen van meerdere elementen

Opvangcapaciteit

Draagkracht

80 liter

1136 kg

Opvangpalletten... Ideaal voor de opslag van 110 en 200 liter vaten of
andere containers.

Of u nu wilt beantwoorden aan de overheidsvoorschriften in verband met
de secundaire opvang of de zekerheid wilt dat uw bedrijf afdoende
beveiligd is, de opvangpalletten van SPC beschikken over voldoende
opvangcapaciteit, zelfs als een compleet vat leegloopt.
De opvangpalletten zijn verkrijgbaar voor 2 en 4 vaten en
kunnen tot 510 liter opvangen.

• Zowel het 2 als 4-vats opvangpallet hebben dezelfde
hoogte zodat vaten gemakkelijk kunnen verplaatst worden
van het ene pallet op het andere.

OPVANGPALLETTEN

• Optionele oprijplaat is geschikt voor zowel het
2 als 4-vats opvangpallet.

• De opvangpalletten zijn gemakkelijk te verplaatsten
met een vorkheftruck of pallethefwagen.

• De roosters van het 2 en het 4-vats opvangpallet zijn
identiek. De grote openingen vergemakkelijken de
reiniging.

• De opvangpalletten zijn stapelbaar wat het mogelijk
maakt de opslagruimte en de ruimte in de vrachtwagen
optimaal te benutten.

Artikelnr.

Omschrijving

Buitenafmetingen

Opvangcapaciteit

SC-DP2

OPVANGPALLET voor 2 vaten

132 (L) x 66 (B) x 43 (H) cm

260 liter

1136 kg

SC-DP4

OPVANGPALLET voor 4 vaten

132 (L) x 132 (B) x 43 (H) cm

510 liter

2273 kg

SC-DPR

OPRIJPLAAT

180 (L) x 76 (B) x 55 (H) cm

www.sorbentproducts.be

Draagkracht

295 kg
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Maak een opvangeenheid voor IBC containers met SPC’s 4-vats
opvangpalletten. Een veilige oplossing die u geld bespaart!
Dankzij de nieuwe afvoerkit kunnen voortaan ook meerdere 4-vats opvangpalletten aan elkaar gekoppeld worden.
Hierdoor kan een opvangeenheid gecreëerd worden met een opvangcapaciteit die groot genoeg is voor een IBC
container. Bijvoorbeeld: Het aan elkaar koppelen van 3 x 4-vats opvangpalletten geeft een opvangvolume van
1530 liter. U kan dus gemakkelijk tot 3 IBC containers op de pallets plaatsen en nog steeds voldoen aan de wet die
zegt: “... de opvangeenheid moet 110% van de grootste container kunnen opvangen (1000 liter x 110% = 1100 liter)
of 25% van het totale volume (3 x 1000 liter x 25% = 750 liter)”.

OPVANGPALLETTEN

Opmerking : Raadpleeg de nationale wetgeving inzake de opslag van vloeistoffen.

• Vervaardigd door middel van spuitgieten en daardoor uiterst duurzaam in gebruik.
• Pins binnenin de opvangbak voorkomen dat de wanden tijdens het gebruik bol gaan staan.
• Grote roosteropeningen zorgen voor een gemakkelijke reiniging - vloeistoffen en voorwerpen
kunnen zonder veel problemen worden verwijderd.
• Gemakkelijk te verplaatsen met een vorkheftruck of pallethefwagen.
• Een prijsgunstige IBC-opvangéénheid dankzij de handige afvoerkit.
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Artikelnr.

Omschrijving

Buitenafmetingen

SC-DP4

OPVANGPALLET voor 4 vaten

132 (L) x 132 (B) x 43 (H) cm

SC-DK

AFVOERKIT voor het aan elkaar koppelen van meerdere palletten

Opvangcapaciteit

Draagkracht

510 liter

2273 kg

Sentry QuickBerm OS... Flexibele opvangbak met inrijmogelijkheid voor
voertuigen. Een aangewezen beveiligingsmiddel tegen lekkages.

• Eenvoudig en snel te installeren. Gebruiksklaar in een paar
seconden – monteren, opblazen of gereedschap is niet nodig.
• Aluminium zijsteunen kunnen snel en gemakkelijk worden
ingeklapt zodat voertuigen probleemloos in- en uit kunnen rijden
zonder schade toe te brengen.
• Gemaakt uit vinyl, voor extra duurzaamheid en gebruiksgemak.
• Gemorste vloeistoffen kunnen snel en gemakkelijk worden opgeruimd.
• Compact formaat vereist weinig opbergruimte.
• Resistent tegen brandstoffen en chemicaliën.
• Herbruikbaar dus kostenbesparend.
• Voldoet aan of overschrijdt de voorschriften ivm secundaire
opvang voor de meeste industriële en militaire toepassingen.

Omschrijving

SB-SQ3

OPVANGBAK, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyl
3 m x 3 m x 30,5 cm

2745 liter

SB-SQ8

OPVANGBAK, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyl
3 m x 7,9 m x 30,5 cm

7228 liter

SB-SQ11

OPVANGBAK, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyl
3,6 m x 10,9 m x 30,5 cm

11968 liter

SB-SQ15

OPVANGBAK, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyl
3,6 m x 15,2 m x 30,5 cm

16690 liter

SB-SQ16

OPVANGBAK, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyl
4,2 m x 16,4 m x 30,5 cm

21008 liter

SB-SQ20

OPVANGBAK, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyl
4,8 m x 20,1 m x 30,5 cm

29426 liter

FLEXIBELE OPVANGBAKKEN

Artikelnr.

Opvangcapaciteit

Sentry Lite... Voordelig opvangsysteem voor vrijgekomen
vloeistoffen.
• Ideaal onder transformatoren, lekkende benzinetanks of tijdens de decontaminatie
van materiaal en personeel.
• Gemaakt van vinyl – gemakkelijk te hanteren en te installeren door 1 persoon.
• Compact formaat – vereist een minimum aan opslagruimte. Ideaal voor eerstehulporganisaties, in vrachtwagens of werkplaatsen.
• Herbruikbaar en dus kostenbesparend.

Artikelnr.

Omschrijving

SB-SL44

OPVANGBAK, Sentry Lite, 510 g vinyl
1,2 m x 1,2 m x 20 cm

Opvangcapaciteit
288 liter

SB-SL46

OPVANGBAK, Sentry Lite, 510 g vinyl
1,2 m x 1,8 m x 20 cm

432 liter

SB-SL48

OPVANGBAK, Sentry Lite, 510 g vinyl
1,2 m x 2,4 m x 20 cm

576 liter

www.sorbentproducts.be
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BRADY België
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel.
+32 (0) 52 45 78 11
Fax
+32 (0) 52 45 78 12

BRADY Spanje
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
08302 Mataro
Tel.
+34 900 902 993
Fax
+34 900 902 994

BRADY Denemarken
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel.
+45 66 14 44 00
Fax
+45 66 14 44 50

BRADY Turkije
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel.
+90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax
+90 212 270 83 19

BRADY Deutsland
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel.
+49 (0) 6103 7598 660
Fax
+49 (0) 6103 7598 670

BRADY Verenigd Koninkrijk
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU
Tel.
+44 (0) 1295 228 288
Fax
+44 (0) 1295 228 100

BRADY Frankrijk
Parc EUROCIT
45, avenue de l’Europe
59436 Roncq Cedex
Tel.
+33 (0) 3 20 01 08 70
Fax
+33 (0) 3 20 01 08 76

Brady Zweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel.
+46 (0) 8 590 057 30
Fax
+46 (0) 8 590 818 68

BRADY Hongarije
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel.
+36 23 500 275
Fax
+36 23 500 276

BRADY WERELDWIJD

BRADY Italië
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel.
+39 02 26 00 00 22
Fax
+39 02 25 75 351
BRADY Midden-Oosten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel.
+971 4881 2524
Fax
+971 4881 3183
BRADY Noorwegen
Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel.
+47 70 13 40 00
Fax
+47 70 13 40 01
Brady Slovakije
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Tel.
+421 2 3300 4800
Fax
+421 2 3300 4801

Afrika...............................................971-4881-2524
Australië..........................................612-8717-6300
Brasilië.............................................55-11-3686-4720
Canada.............................................1-800-263-6179
China (Beijing).................................86-10-6788-7799
China (Shanghai).............................86-21-6886-3666
China (Wuxi)....................................86-510-528-2222
Filippijnen........................................63-2-658-2077
Hong Kong.......................................852-2359-3149
Japan...............................................81-45-461-3600
Korea...............................................82-31-451-6600
Latijns-Amerika...............................1-414-540-5560
Maleisië...........................................60-4-646-2700
Mexico.............................................525-399-6963
Nieuw-Zeeland................................61-2-8717-2200
Singapore........................................65-6477-7261
Taiwan.............................................886-3-327-7788
Thailand...........................................66-2-793-9200
U.S.A................................................1-800-537-8791
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