
 

SINTAN COMPACT..GRANULAT ŠT. 1  ZA OLJA, NAFTO, BENCINE, BARVE, KISLINE, LUGE ,... 
SINTAN COMPACT 24/48 TIP III R je varnostna garancija za človeka in okolico. 
- je večkratno kalciniran naravni material v velikosti granulata od 0,3 do 0,75mm 
- uporablja se lahko na vseh trdnih površinah 
- večino tekočin vpija hitro in učinkovito 
- je praktično brez prahu, zajamčeno brez azbesta, kemično nevtralen,   
  ni vnetljiv, ne povzroča iskrenja , ni strupen,... 
- je izredno izdaten material v primerjavi z drugimi 
- v primerjavi z navadnimi granulati je tudi poraba za 2 do 3 krat manjša 
- Na voljo v 10 kg vedru in 20 kg vreči 
 
TEHNIČNE INFORMACIJE: 
- granulat na bazi glinaste zemlje Al2SiO2– alumosilikat  
- pH nevtralen 
- teža 580-620 g/l 
- 1 kg absorbira več kot 1 liter mineralnega olja 
- skladišči se v suhih prostorih, rok trajanja je neomejen 

IMS-CHEMSORB TIP III R - FINOZRNAT GRANULAT ZA VPIJANJE 

TOTAL SORB TIP III R - FINOZRNAT GRANULAT ZA VPIJANJE 

POŽIRALEC OLJA… KOMPLET ZA SANACIJO MANJŠIH RAZLITIJ 

Požiralec olja predstavlja priročni komplet primeren za 
manjše delavnice in dom. Z njim lahko sanirate vsako 
manjše razlitje nevarnih snovi (olja, emulzije, bencine, 
masti, druge kemikalije…) na zelo enostaven in učinkovit 
način. Komplet vsebuje absorbcijsko sredstvo SINTAN COMPACT  
in 0,5 l dekontaminacijskega sredstva OLEX. Vedro je opremljenim  
s slikovnim in pisnim gradivom. 

NA VOLJO V VEDRU 18 l. 

TOTAL SORB je pakiran v 20kg vreči. Izredno majhna granulacija omogoča prodiranje v še tako nedostopna mesta. 
Primeren je za sanacije v industriji, kakor tudi za profesionalne službe. Deluje hitro in učinkovito. 
 
TEHNIČNE INFORMACIJE: 
- večkratno kalciniran granulat na bazi glinaste zemlje 
- velikost granulata od 0,21 do 0,84 mm  
- pH nevtralen 
- relativna gostota: 0,700 g cm-3 
- priporoča se uporaba na trdnih tleh. 

- 
skla-
dišči 

IMS CHEM SORB je pakiran v 10 kg vedru. Granulacija omogoča prodiranje v še tako  nedostopna mesta.  
Primeren je za sanacije v industriji, kakor tudi za profesionalne službe. Deluje hitro in učinkovito. 
TEHNIČNE INFORMACIJE: 
- večkratno kalciniran granulat na bazi glinaste zemlje 
- velikost granulata od 0,21 do 0,84 mm  
- pH nevtralen 
- relativna gostota: 0,700 g cm-3 
- priporoča se uporaba na trdnih tleh 
- skladišči se v suhih prostorih, rok trajanja je neomejen 

POWER SAFE…PREMIUM VPOJNI GRANULAT TIPIIIR 

Power Safe je mešanica anorganskih delcev na polimerni osnovi in indi-
katorjev. Granulacije je izredno fina saj granule ne merijo več kot 100 
mikronov. Popolnoma negorljiv v skladu z VCI, ne eksploziven v skladu z 
ST 0—VDI 3673 in se ne praši. Ni elektrostatičen, odporen na udarce, ne 
povzroča oksidacije,ni toksičen in ni strupen. Faktor prašenja je 1,2. 
 
- Lahko ga uporabimo za vse nevarne kemikalije 
- Izredno vpojen: vpija do 75 x svojo težo 
- Ob stiku s tekočino se spremeni agregatno stanje. Postane trdno. 
- Popolnoma ne rizično, lahko ga uporabljam brez predhodnega znanja 
- Spremeni barvo v odvisnosti od vsrkane tekočine 
- Preprečuje širjenje nevarnih plinov 
- Vpojno sredstvo tip IIIR 
 
 
 

CANSORB 
 
- idealno za čiščenje oljnih madežev na vodni  
  površini in na trdnih tleh 
- naravni material, šotni mah v zrnati obliki 
- absorbira samo ogljikovodike 
- hidrofoben, plava na vodi 

CB 18 
Dimenzija: /  
Pakiranje: 8,2kg /vreča
  

Vpojni granulati 


