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Absorberingsgranulater       

Granulat til absorberingsop-

gaver på enhver fast over-

flade.

93000 QUICK DRY er granuleret papir

betrukket med ler. Derved op-

nås en granulat med høj suge-

evne, som hverken støver eller

misfarver. 

Et stærkt alternativ til molér.

Brandgodkendt.

13,6kg./sæk, 65/palle.

Pakket på engangspalle.

Letvægtsgranulat til absor-

beringsopgaver indendørs.

94000 Ideel til beskyttelse af olie-

og andet gods ved forsendelse.

11kg./sæk, 50/palle.

Pakket på engangspalle.

Molér granulat til absorbe-

ringsopgaver på enhver fast

overflade.

95000 UNI DRY er den velkendte katte-

grus. Moleren er fantatisk til alle 

former for absorbering.

Danmarks mest brugte granulat.

20kg./sæk, 39/palle.

Pakket på EUR-palle.
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Absorberingsgranulater       

Granulat til absorbering olie 

og kemikalier. Afviser vand.

96000 BIO MATRIX spagnumgranulat

er 100% organisk. Hurtig absor-

bering og indkapsling af kulbrin-

ter, maling og kemikalier. 

Biologisk nedbrydning af den

absorberede olie.

7,5 kg. pr. pose

Sugeevne: 55 ltr.

Vermiculite for sikker trans- 

port og opbevaring af kemi-

kalier eller følsom elektronik.

97000 VERMICULITE har en usædvan-

lig lav rumvægt som gør den let

at håndtere. Lave omkostninger 

i forbindelse med transport og

bortskaffelse.

80 ltr./sæk.

Olieabsorberende granulat

af 100% polypropylen.

Nem at bruge og helt støvfri.

OIL 2501 OIL 2501 suger kun olie og 

andre kulbrinter. Afviser vand.

12,3 kg. pr. pose

Sugeevne ca. 175 ltr.
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Absorberingsgranulater       

Granulat til absorbering og

neutralisering af kemikalier.

SN 2501 SN 2501 vil ved brug på syrer

straks absorberer og neutralise-

rer væsken.

Ved hjælp af produktets farve-

indikator kan man synligt se,

når væsken er neutraliseret til

pH værdi på 6.5.

11,5kg./spand.

Farve: Gul.

BN 2501 BN 2501 vil ved brug på baser

straks absorberer og neutralise-

rer væsken.

Ved hjælp af produktets farve-

indikator kan man synligt se,

når væsken er neutraliseret til

pH værdi på 6.5.

11,5kg./spand.

Farve: Hvid.


