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544  ABSORPTIEMIDDELEN

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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  INLEIDING

U kunt absorptiemiddelen gebruiken voor een groot aantal toepassingen, van gewoon onderhoud tot het
opruimen van gevaarlijke vloeistoffen. Absorptiemiddelen helpen u ervoor te zorgen dat uw werkomgeving 
schoon en veilig blijft en ze verminderen bovendien de schade aan het milieu. 

Absorptiemiddelen zijn bedoeld om te worden gebruikt voor 
specifieke werkzaamheden en materialen. Sommige kunnen 
worden gebruikt voor algemeen onderhoud, terwijl andere bedoeld 
zijn om olie of chemicaliën op te ruimen. 

Wij bieden een breed assortiment absorptiemiddelen dat aan al 
uw specifieke eisen voldoet:

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment absorptiemiddelen. 
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op  
met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

Olie absorptiemiddelen

Voor het absorberen van olie. Omdat ze hydrofoob (waterafsto-
tend) zijn, zijn ze ideaal voor het absorberen van olie in gebieden 
waar mogelijk ook water aanwezig is.

Industriële absorptiemiddelen

Ideaal voor het snel, veilig en doeltreffend absorberen van olie en 
andere industriële vloeistoffen.

Chemicaliën absorptiemiddelen

De ideale oplossing voor het opruimen van gevaarlijke stoffen. 
Ze hebben zeer hoge absorptiecapaciteiten en zijn geschikt voor 
het absorberen van een groot aantal vloeistoffen, waaronder zelfs 
agressieve zuren en alkaliën.

Absorptiemiddelen zijn verkrijgbaar in 
diverse soorten en maten

Vellen en rollen
Deze absorptiemiddelen kunnen worden gebruikt in en rond de 
werkomgeving. Ze vangen lekkages en druppels op, hebben een 
zeer hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken. 

Miniworsten – Kussens
Ideaal rond een lekkende machine om olie en snijvloeistoffen in te 
dammen en te absorberen.

Kits voor het opruimen van gevaarlijke stoffen
Ieder Absorptiepakket (Spill Kit) bevat een zorgvuldig gekozen 
selectie van absorptiemiddelen voor de diverse doeleinden. Deze 
praktische kits zijn erg handig om gevaarlijke vloeistoffen snel en 
effectief in te dammen.

ABSORPTIEMIDDELEN 
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Lubetech Classic 2000 olie absorptievel

Art.nr.: 8.40.300.00
• Klassieke hydrofobische olie absorptievel
• Behoudt zijn sterkte, ook als het vel is volgezogen
• Ontwikkeld voor de absorptie van alle oliesoorten en brandstoffen
• Water, koelvloeistof, oplosmiddelen en andere niet-koolwaterstoffen 

worden afgestoten
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
• De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
•  Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages, onder alle 

omstandigheden
• Afmeting: 50x40 cm
• Capaciteit: 0,6 liter per vel
• Verpakt per 200 vellen in een doos

Lubetech Black & White olie 
absorptierol

Art.nr.: 8.40.301.00
• Hoogwaardige hydrofobische olie absorptierol 
• Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die 

voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met 

olie verzadigd is
•  Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle oliesoorten en 

brandstoffen
•  De hydrofobische absorptierol neemt geen water of koelmiddel op en 

kan daarom gebruikt worden voor het opzuigen van olie die op een 
andere vloeistof drijft

• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
•  Geperforeerd voor zuinig gebruik
• De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
•  De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
•  Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages, onder alle 

omstandigheden
• Capaciteit: 80 liter per rol
• Verpakt per rol in een doos

Lubetech Black & White olie 
absorptieworst

Art.nr.: 8.40.302.00
• Hoogwaardige hydrofobische olie absorptieworst
•  Onovertroffen absorptie- en vasthoudend vermogen
•  Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen 

en duurzaamheid
• De hydrofobische olie absorptieworst neemt geen water of koelmiddel 

op en kan daarom gebruikt worden voor het opzuigen van olie die op 
een andere vloeistof drijft

• Zonder metalen of kunststoffen clips
• De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
•  De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
• Supersnelle absorptie, zelfs van stroperige olie
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse olielekkages, onder alle 

omstandigheden
• Capaciteit: 3 liter per worst
• Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White olie absorptie 
Spill Kit

Art.nr.: 8.40.303.00
• Hoogwaardige hydrofobische olie spillkit voor eenmalig gebruik
• De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
• Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
• Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle oliesoorten en 

brandstoffen
• De inhoud van deze kit zal op het water blijven drijven en zal daarom 

alleen de op het oppervlakte drijvende olie absorberen
• De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine 

van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
• Geschikt voor gebruik als ADR-kit
• De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product 

eenvoudig weggegooid kan worden
• Capaciteit: 20 liter per kit
• Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
• Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container) 

uitvoering

catalogus2016_13.indd   546 11-04-17   16:04



OLIE ABSORPTIEMIDDELEN 

547

OLIE ABSORPTIEMIDDELEN 

ABSORPTIEMIDDELEN

3M TSK olie absorptie Spill Kit

TSK15, 15 liter - Art.nr.: 8.41.260.00*
• Gemakkelijk op te slaan in kleine ruimtes, bijvoorbeeld achter de 

bestuurdersstoel
• Twee handige afmetingen (TSK15, absorptievermogen 15 liter en 

TSK30, absorptie vermogen 30 liter)
• Gemakkelijk te verwijderen (afvalzakken en sluitingen meegeleverd)
• Absorbeert oplosmiddelen, oliën en koolwaterstoffen
• Inhoud TSK 15 kit: 25 vellen (48 x 43 cm), 2 kussens (18 x 38 cm),  

een afvalzak en sluiting en een afvalgids en label
• Inhoud TSK 30 kit: 50 vellen (48 x 43 cm), 2 miniworsten  

(7,5 x 120 cm), een afvalzak en sluiting en een afvalgids en label

TSK30, 30 liter
Art.nr.: 8.41.262.00*

3M T4/T8/T12 olie absorptie miniworst

T4, Ø 7,5 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.39.500.40*
• Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog 

absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
• Omdat deze rollen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal 

voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water 
aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht

• Kostenefficiënt: olie wordt verwijderd, niet water
• Gemaakt van polypropyleen
• Absorptievermogen per doos: 45 liter 
• T4 verpakt per 12 worsten in een doos (T8 per 6 en T12 per 4)

T8, Ø 7,5 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.39.500.80*

T12, Ø 7,5 cm x 360 cm
Art.nr.: 8.39.501.20*

3M T100/T150 olie absorptierol

T100, 960 mm x 40 m - Art.nr.: 8.39.511.00*
• Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog 

absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
• Omdat deze rollen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal 

voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water 
aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht

• Kostenefficiënt: olie wordt verwijderd, niet water
• Gemaakt van polypropyleen
• Absorptievermogen T100 per doos: 276 liter 
• Absorptievermogen T150 per doos: 138 liter
• Verpakt per rol in een doos

T150, 480 mm x 40 m
Art.nr.: 8.39.515.00*

3M T151/T156 olie absorptievel

T151, 150 L per doos - Art.nr.: 8.39.515.10*
• Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog 

absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
• Omdat deze vellen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal 

voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water 
aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht

• Gemaakt van polypropyleen
• Handige dispenserverpakking voor eenvoudig gebruik ter plaatse
• Absorptievermogen wordt aangegeven per doos
• Afmeting: 39x53 cm
• Verpakt per 200 vellen in een doos (T156 per 100 vellen)

T156, 135 L per doos
Art.nr.: 8.39.515.60*
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Lubetech Black & White industriële 
absorptieworst

Art.nr.: 8.40.312.00
• Hoogwaardige industriële absorptieworst voor algemeen gebruik
• Indrukwekkend absorptie- en retentievermogen dankzij super 

absorberende vulling
• Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen 

en duurzaamheid
• Absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, water, olie, 

koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• Zonder metalen of kunststoffen clips
• De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
• Supersnelle absorptie, zelfs van stroperige vloeistoffen
• Alle geabsorbeerde vloeistoffen worden blijvend vastgehouden
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle 

omstandigheden
• Capaciteit: 4 liter per worst
• Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White industriële 
absorptierol

Art.nr.: 8.40.311.00
• Hoogwaardige industriële absorptierol voor algemeen gebruik
• Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die 

voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met 

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, 

water, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• Geperforeerd voor zuinig gebruik
• Zwarte deklaag verbergt geabsorbeerde vloeistof, voor een nettere 

werkplek
• De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle 

omstandigheden
• Capaciteit: 80 liter per rol
• Verpakt per rol in een doos

Lubetech Classic 2000 industriële 
absorptievel

Art.nr.: 8.40.310.00
• Klassieke industriële absorptievel voor algemeen gebruik
• Uitzonderlijk sterk dankzij tweezijdige pluisarme deklaag die voorkomt 

dat het vel scheurt of rafelt
• Bijzonder weinig pluisvorming
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als het vel met 

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, 

olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• Thermisch gelaste randen, voor optimale vloeistofretentie
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• Donkergrijze deklaag verbergt geabsorbeerde vloeistof, zodat uw 

werkplek er netter uitziet
• Snelle absorptie, zelfs van stroperige vloeistoffen
• Ontwikkeld voor gebruik in de lucht- en ruimtevaart en bij de productie 

en gebruik van precisie-instrumenten
• Afmeting: 50x40 cm
• Capaciteit: 0,6 liter per vel
• Verpakt per 200 vellen in een doos

Lubetech Black & White industriële 
absorptie Spill Kit

Art.nr.: 8.40.313.00
• Hoogwaardige spillkit voor algemeen eenmalig gebruik
• De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
• Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
• Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, 

olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine 

van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
• Eenvoudig te herkennen onderhoudskleur
• De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product 

eenvoudig weggegooid kan worden
• Capaciteit: 20 liter per kit
• Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
• Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container) 

uitvoering
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INDUSTRIëLE ABSORPTIEMIDDELEN INDUSTRIëLE ABSORPTIEMIDDELEN 

3M M-M1001/M-M1002/M-M1003 
industriële miniworst 

M-M1001, Ø 7,6 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.41.001.00*
• Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere 

industriële vloeistoffen
• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en 

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Absorptievermogen per doos: 45 liter
• M-M1001 verpakt per 12 worsten in een doos (M-M1002 per 6 en 

M-M1003 per 4) 

M-M1002, Ø 7,6 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.41.002.00*

M-M1003, Ø 7,6 cm x 370 cm
Art.nr.: 8.41.003.00*

3M M-B2001/M-B2002 industriële 
absorptierol 

M-B2001, 40 x 4600 cm - Art.nr.: 8.41.007.00*
• Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere 

industriële vloeistoffen
• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en 

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Absorptievermogen M-B2001 per doos: 117 liter 
• Absorptievermogen M-B2002 per doos: 288 liter
• Verpakt per rol in een doos 

M-B2002, 96 x 4600 cm
Art.nr.: 8.41.008.00*

3M M-A2002 industriële absorptievel 

Art.nr.: 8.41.006.00*
• Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere 

industriële vloeistoffen
• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en 

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Afmeting: 400 x 520 mm
• Absorptievermogen: 142 liter per doos
• Verpakt per 100 vellen in een doos 

industriële miniworst

M-M1001, Ø 7,6 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.41.001.00*

• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere 
industriële vloeistoffen

• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en 

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Absorptievermogen per doos: 45 liter
• M-M1001 verpakt per 12 worsten in een doos (M-M1002 per 6 en 

M-M1003 per 4)

M-M1003, Ø 7,6 cm x 370 cm
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ChEMICALIëN ABSORPTIEMIDDELEN 

Lubetech Superior chemicaliën 
absorptieworst

Art.nr.: 8.40.322.00
• Absorptieworst voor chemische stoffen met een buitengewone kwaliteit
• Onovertroffen absorptie- en vasthoudend vermogen
• Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen 

en duurzaamheid
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, 

waaronder agressieve chemische stoffen
• Zonder metalen of kunststoffen clips
• De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
• De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
• Absorbeert allerlei gradaties chemische stoffen
• Ontwikkeld voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen, waarbij 

treksterkte van het grootste belang is
• Capaciteit: 4 liter per worst
• Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White chemicaliën 
absorptierol

Art.nr.: 8.40.321.00
• Hoogwaardige absorptierol voor chemische stoffen
• Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die 

voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met 

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële 

vloeistoflekkages, agressieve chemicaliën, oliën, koelvloeistoffen en 
oplosmiddelen

• Superieure absorptiecapaciteit
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• Geperforeerd voor zuinig gebruik
• Bestand tegen chemicaliën
• De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
• De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle 

omstandigheden
• Capaciteit: 80 liter per rol
• Verpakt per rol in een doos

Lubetech Classic 2000 chemicaliën 
absorptievel

Art.nr.: 8.40.320.00
• Hoogwaardige chemicaliën absorptievel 50 m x 40 cm
• Buitengewoon sterk dankzij tweezijdige pluisarme deklaag die voorkomt 

dat het absorptievel scheurt of rafelt
• Ontwikkeld voor een smetteloos oppervlak na het schoonvegen (niet-

pluizende deklaag en thermisch gelaste randen) 
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als het vel met 

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van industriële 

vloeistoflekkages, agressieve chemicaliën, olie, koelvloeistoffen en 
oplosmiddelen

• Gemaakt van 100% zuivere polypropyleen
• Verkrijgbaar in pakketten van 200 stuks
• De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
• Ontwikkeld voor lekkages van alle mogelijke afmetingen, maar gericht 

op zuinig gebruik
• Afmeting: 50x40 cm
• Capaciteit: 0,5 liter per vel
• Verpakt per 100 vellen in een doos

Lubetech Black & White chemicaliën 
absorptie Spill Kit

Art.nr.: 8.40.323.00
• Hoogwaardige spillkit voor chemische stoffen, voor eenmalig gebruik
• De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
• Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
• Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, 

waaronder agressieve chemische stoffen en olie
• De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine 

van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
• Eenvoudig te herkennen gele chemische kleur
• De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product 

eenvoudig afgevoerd kan worden
• Capaciteit: 20 liter per kit
• Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
• Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container) 

uitvoering
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ChEMICALIëN ABSORPTIEMIDDELEN ChEMICALIëN ABSORPTIEMIDDELEN

3M P130/P190 chemicaliën 
absorptierol 

P130, 33 x 3000 cm - Art.nr.: 8.39.113.00*
• De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke 

stoffen
• Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala 

van gevaarlijke vloeistoffen
• Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
• Absorptievermogen P130 per doos: 50 liter 
• Absorptievermogen P190 per doos: 72 liter 
• Verpakt per 2 rollen in een doos 

P190, 48 x 3000 cm
Art.nr.: 8.39.119.00*

3M P110 chemicaliën absorptievel 

Art.nr.: 8.39.110.00*
• De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke 

stoffen
• Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala 

van gevaarlijke vloeistoffen
• Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
• Verpakt in dispenserdoos voor het gemak van opslag of te bevestigen op 

een muur waar lekken kunnen voorkomen
• Afmeting: 280 x 330 mm
• Absorptievermogen: 50 liter per doos
• Verpakt per 200 vellen in een doos 

3M P200/P208 chemicaliën absorptie 
miniworst 

P200, Ø 7,5 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.39.112.00*
• De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke 

stoffen
• Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala 

van gevaarlijke vloeistoffen
• Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
• Absorptievermogen per doos: 45 liter (P208 heeft 42 liter 

absorptievermogen)
• P200 verpakt per 12 worsten in een doos (P208 per 6) 

P208, Ø 7,5 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.39.120.80*

3M SK chemicaliën absorptie Spill Kit 

SK5 Spill Kit - Art.nr.: 8.41.245.00*
• Voor het reinigen van lekken en druppels van gevaarlijke chemicaliën
• Inhoud SK 5 kit: 10 x P110 vellen, 1 x P300 kussen, 

1 x afvalzak en sluiting
• Inhoud SK 26 kit: 10 x P110 vellen, 5 x P300 kussens, 

5 x P200 miniworsten, 2 x afvalzakken en sluitingen
• Inhoud SK 75 kit: 100 x P110 vellen, 12 x P300 kussens, 

8 x P200 miniworsten, 5 x afvalzakken en sluitingen
• Inhoud SK 360 kit: 300 x P110 vellen, 24 x P300 kussens, 24 x P200 

miniworsten, 1 x P190 rol, 1 x PF-2001 multiformaat, 20 x afvalzakken 
en sluitingen, 1x waarschuwingsbord en 1 x waarschuwingstape 

SK26 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.255.00*

SK75 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.250.00*

SK360 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.275.00*
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  DIVERSEN

Lubetech XR70 Industrial cellulose 
korrels 

Art.nr.: 8.40.330.00
• Vezelgranulaat van houtkorrels
• Uitzonderlijk licht te hanteren
• Grote zakken van 30 liter weten ook raad met grotere lekkages
• Volledig brandvertragend, voldoet aan NEN 746:1
• Product zorgt voor een zeer kleine CO2-uitstoot en heeft een duurzame 

oorsprong
• Zonder kleurstoffen, voor een maximaal absorptievermogen
• Absorptievermogen: 12 liter per zak
• Diverse soorten korrels verkrijgbaar, raadpleeg afdeling 

Verkoop 

Lubetech Spill Depot dispenser 

Depot-2 duo dispenser - Art.nr.: 8.40.331.00*
• Afsluitbare kastruimte
• Variabele rolhouder, voor verschillende afmetingen rollen (rollen moeten 

apart besteld worden)
• Hoogwaardig industrieel, met polyester gepoedercoat staal
• Veelzijdig modulair systeem
• Aan de muur te bevestigen
• Compatibel met lekkagebak van 20 liter  

Depot-1 dispenser
Art.nr.: 8.40.332.00*

Lubetech Site Mat basis unit 

600 x 400 mm - Art.nr.: 8.40.333.00
• Extra sterk voor constant extern gebruik
• Volledig wasbaar voor herhaaldelijk gebruik
• Oliebestendig
• Geschikt voor het bewaren van zware uitrusting
• Snel in te zetten
• Onderdeel van de geavanceerde Site Mat-productlijn
• Ook verkrijgbaar in de volgende afmetingen: 1000 x 600 mm, 

1600 x 1200 mm en 2000 x 1400 mm 

Platform t.b.v. unit
Art.nr.: 8.40.334.00*

Filtatech Smart Liner 
Plus t.b.v. unit

Art.nr.: 8.40.335.00*

 ABSORPTIEMIDDELEN

catalogus2016_13.indd   552 11-04-17   16:05


	catalogus2016_Book-TOC_neutraal
	catalogus2016_1_Neutraal
	catalogus2016_2_Neutraal
	catalogus2016_3_Neutraal
	catalogus2016_4_Neutraal
	catalogus2016_5_Neutraal
	catalogus2016_6_Neutraal
	catalogus2016_8_neutraal
	catalogus2016_9_neutraal
	catalogus2016_10_neutraal
	catalogus2016_11_neutraal
	catalogus2016_12_neutraal
	catalogus2016_13_neutraal
	catalogus2016_Index_neutraal



