Absorbent pro všechny kapaliny

POPIS
▪ Absorpční prášek pro všechny typy kapalin z
lignocelulózových vláken
▪ Fibercan + rychle zapouzdří kapaliny, jakmile dojde
ke kontaktu
▪ Sušící vlastnosti: eliminuje mastný film a zajišťuje
suché a bezpečné podlahy
▪ Absorbuje 8x více než minerální absorbenty a
minimalizuje odpad
▪ Lze použít s recyklačním balíčkem Pelican nebo
bez něj

HLAVNÍ
CHARAKTERISTIKA
▪ Absorbuje 8krát více
než tradiční
absorbenty
▪ Okamžitá absorpce,
opakovaně použitelná
až do nasycení

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Předřezaný otvor: Zatáhněte za proužek a bílou šňůrku (najdete ji vlevo
nahoře); taška se otevře automaticky.
2. Nalijte FIBERCAN+ přímo na rozlitý produkt.
3. Na rozdíl od pilin a jiných absorbentů není třeba čekat; okamžitě zameťte:
podlaha vyschne.
Poznámka: Na drsném podkladu usnadní sběr hrubé koště (typ kartáčovacího
kartáče).
4. Shromážděte produkt tvořící hromádku:
- Kapaliny jsou zapouzdřeny peletami tvořícími absorbenty.
- Zbývající prášek je opakovaně použitelný
5. Může být použit s recyklačním balíčkem PELICAN a jeho sítovým systémem,
který jednoduše odděluje nasycený absorbent od opakovaně použitelného.
- Redukce/Omezení odpadu
Poznámka:
Před otevřením náplně neváhejte prášek protřepat, aby došlo k homogenizaci
absorbentu.

BALENÍ
30 l polypropylenový plnící sáček s průhlednou vnitřní vložkou
Odkaz: PFCOPEAFIC
SKLADOVÁNÍ: Skladujte na suchém místě.

▪ Neuvolňuje
absorbovaný produkt
(technologie Liq’Lock)
▪ neutrální pH
▪ Upraveno
ohnivzdorným
prostředkem
▪ Vyrobeno z místních
a přírodních zdrojů
(95% biologicky
odbouratelné)
DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY
▪ Recyklační balíček
PELICAN

Absorbent pro všechny kapaliny

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Barva - béžová
Tvar - prášek s nízkou hustotou
Druh produktu - Lignocelulózové vlákno
Absorpce - absorbuje 8krát více než tradiční granule
Chování při požáru - Podobně jako piliny z materiálů M1 - zpráva od Crepim č. RE602487/01/343 A

Buďte opatrní: Nepoužívejte na kyseliny nebo louhy (stejné oblasti použití jako u
pilin nebo granulátů)
* Další informace získáte u společnosti Unifleg CZ spol. s r.o. nebo v bezpečnostním
listu tohoto produktu.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Po použití bude tento absorbent představovat stejnou úroveň rizika jako
absorbovaný produkt. Při zacházení se znečištěným absorpčním prostředkem je
proto nutné přijmout nezbytná opatření.
Znečištěný absorbent skladujte ve vhodném obalu.
LIKVIDACE
Absorbent přebírá kód odpadu absorbovaného produktu. Znečištěný produkt musí
být zlikvidován v souladu s platnými předpisy.
Většinou je považován za nebezpečný produkt.
Poznámka:
Před otevřením náplně neváhejte prášek protřepat, aby došlo k homogenizaci
absorbentu.

ZACHÁZENÍ
Doporučuje se nosit vhodné rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle a dýchací
přístroj.
Dodržujte jednoduchá zdravotní a bezpečnostní opatření: na pracovišti nekuřte,
nejezte a nepijte, po manipulaci si umyjte ruce ...
Informace v tomto listu vyjadřují naše znalosti a výsledky testů prováděných s objektivitou jako
trvalou prioritou. V žádném případě nelze tyto informace považovat za záruku nebo převzetí
naší odpovědnosti v případě nesprávného použití. Před použitím výrobku by měly být
provedeny testy, které zkontrolují, zda jsou způsoby použití a podmínky aplikace uspokojivé.
Naši specialisté jsou uživatelům k dispozici, aby jim pomohli najít nejlepší řešení jejich
požadavků.

