PADEX 100 MP
Premium Quality Heavyweight Oil Only Absorbent Pads

Kraftiga “Oil Only” absorberande ark av högsta kvalité.
Lågluddande "Premium Oil Only” ark som absorberar olja och petroleumprodukter, men stöter bort vatten. De
lågluddande “Oil Only” arken absorberar olja direkt eller ur vatten och används i invändiga eller utvändiga
situationer då olja behöver absorberas utan att ämnet som ska absorbera mättas med vatten och tappar sin
absorptionsförmåga.
Det lågluddande "Premium Oil Only” absorbent arken har en polypropen kärna med ett mycket fint yttre
fiberlager på båda sidor. Arkens konstruktion gör dem extremt lågluddande och förbättrar
uppsugningsförmågan och arkens slitstyrka.
Det lågluddande "Premium Oil Only” absorbent arken är perforerade så att de kan anpassas till alla
applikationer.
Applikationer:
Det lågluddande "Premium Oil Only” absorbent arken är idealiska att använda på fabriker, på sjöar och
vattendrag, hamnar eller till sjöss och kommer att behålla sin flytförmåga efter att de blivit fullt mättade med olja.











100% smältfiberblåst polypropylen täkt med ett fint fiberlager på båda sidor, som inte fransar, löser upp
sig eller går att riva sönder även då den är fullt mättad
Absorberar upp till 25 gånger sin egen vikt
Gropmönster förbättrar förmågan att suga upp vätska genom materialet för bättre och snabbare sanering
Absorberar och innesluter olja och petroleumbaserade vätskor inklusive smörjmedel och bränslen utan att
absorbera vatten
Flyter för att kunna absorbera petroleumprodukter på vattenytan
Arken är klarvita vilket medför att man identifierar absorberad olja lättare, uppmärksammar maskinläckage och tydligt visar mättnadsnivå under oljesanering.
Arken har perforerad rivanvisning så att storleken kan anpassas till aktuellt behov
Lågluddande "Premium Oil Only” ark är idealiska för att fånga upp droppar och suga upp spill
Flamskyddat material som inte brinner direkt såsom cellulosa utan smälter när materialet utsätts för
hög värme
Ej toxisk, ej reaktiv och snabbverkande

Produkt specifikation
Längd (cm):
Bredd (cm):
Absorbtion (liter/enhet):
Vikt (kg):

43
48
115
7.2

Antal ark per förpackning:

100
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