LEKKEN
VOORKOMEN

ABSORPTIEMIDDELEN

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Maar als er ondanks alle
goede zorgen toch milieugevaarlijke stoffen lekken, dan kunt u er
maar beter op voorbereid zijn!
De kleur toont de toepassing: rood voor binnen, geel voor buiten, als
u de olie en niet het regenwater wilt verwijderen.

Niet onder ieder lek staat een
opvangbak. Machines verlie
zen olie, in een laboratorium
breekt iets, een afsluiter drupt
of een vat valt kapot.Dan moet
er ingegrepen worden om er
ger te voorkomen: slangen
leggen rond de plas om die
in te dammen en de vervuiling
absorberen met doeken of kus
sens.

“grijze inhoud voor
universeel gebruik”

Absorptiemateriaal voor koolwaterstoffen (olie, diesel, etc.)
drijft op water en neemt alleen
de verontreiniging op.

“witte inhoud alleen
voor koolwaterstoffen”

660 ltr. emergency spillkits, verrijdbaar. Rood voor alle vloeistoffen,
geel alleen voor koolwaterstoffen zoals smeerolie, benzine of diesel.
art.nr.

inhoud

afmetingen

AB-660-U

660 ltr.

1210 x 765 x 1210 mm

omschrijving
universeel gebruik, rood

AB-660-K

660 ltr.

1210 x 765 x 1210 mm

alleen koolwaterstoffen, geel

De situatie bepaalt het absorp
tiemiddel: grijs voor alle vloei
stoffen, wit voor olie drijvend
op een natte straat.

Slangen dammen de lekkage
in, doeken nemen de vloeistof
op.
Absorptiemateriaal dat zich
volgezogen heeft gaat in de
meegeleverde extra sterke af
valzakken naar de verwerker.
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art.nr.

omschrijving

AB-PVC-24

600 x 600 mm, rioolafdichting

Absorptiekits in drie maten, 100, 170 en 330 ltr. Toepassing bijvoorbeeld
in hangaars of chemiemagazijnen.
art.nr.

inhoud

afmetingen

omschrijving

AB-100-U

100 ltr.

750 x 650 x 420 mm

universeel gebruik, rood

AB-170-U

170 ltr.

1030 x 630 x 690 mm

universeel gebruik, geel

AB-330-U

330 ltr.

1255 x 750 x 850 mm

universeel gebruik, geel

AB-100-K

100 ltr.

750 x 650 x 420 mm

universeel gebruik, rood

AB-170-K

170 ltr.

1030 x 630 x 690 mm

koolwaterstoffen, geel

AB-330-K

330 ltr.

1255 x 750 x 850 mm

koolwaterstoffen, geel

Absorptiekits bestaan uit een strooikist met slangen, doeken, kussen,
vuilniszakken en rubberen handschoenen. Aantallen en maten zijn
verschillend per artikelnummer, voor meer informatie bezoek onze
webshop of neem contact op met onze afdeling Verkoop.

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu

LEKKEN
VOORKOMEN
De vormen van onze absorptiemiddelen hebben hun functie:
slangen leg je rond een verontreiniging, doeken zijn bedoeld voor
verspreide vervuiling, kussens voor het opnemen van volumes zoals
onder een lek of in een kuil. Onze witte Ø200 slangen voor koolwaterstoffen zijn zelfs koppelbaar met musketonhaken om drijvend op
water een olievlek in te dammen.

ABSORPTIEMIDDELEN
Voor kleinschalige toepas
singen leveren we standaard
sets, hieronder vindt u twee
voorbeelden. Maar of het nu
gaat om garages, hangars, ma
gazijnen of schepen, we stellen
graag met u een optimale “ca
lamiteiten-set” samen. En we
hopen dat u hem nooit nodig
heeft! Want uit
eindelijk willen
we toch allemaal een gezonde
schonere wereld, of niet?

geschikt voor alle vloeistoffen

Universele absorptiemiddelen, geschikt voor alle vloeistoffen zoals zuren, logen, olie en benzine, herkenbaar aan hun grijze kleur.
art.nr.

koolwaterstoffen, verpakt per

tot. capaciteit

AB-AW-412

slang ø80 x 1220 mm - 40 stuks

228 ltr./ doos

AB-MRO-100

doek 410 x 460 mm - 100 stuks

100 ltr./ doos

AB-AW-99

kussen 250 x 250 mm - 40 stuks

112 ltr./ doos

Labo-kit universeel.
Inhoud: handschoenen, 15
doeken 410 x 460 mm, 4 slangen Ø80 x 1220 mm
art.nr.

omschrijving

AB-LABO-U

600 x 400 x 220 mm, 67,5 ltr.

alleen koolwaterstoffen

ADR-kit, voor op vrachtwagens.
Inhoud: handschoenen, 10
doeken 410 x 460 mm, 2 slangen Ø80 x 1220 mm, 4 kussens
250 x 250 mm.

Absorptiemiddelen, speciaal voor koolwaterstoffen, zoals olie, benzine en diesel.
art.nr.

koolwaterstoffen, verpakt per

tot. capaciteit

AB-SPC-810

slang ø200 x 3000 mm - 4 stuks

269 ltr./ doos

AB-SPC-510

slang ø120 x 3000 mm - 4 stuks

135 ltr./ doos

AB-OP-100

doek 410 x 460 mm - 100 stuks

100 ltr./ doos

AB-OIL-1818

kussen 460 x 460 mm - 16 stuks

125 ltr./ doos

AB-OIL-99

kussen 250 x 250 mm - 40 stuks

112 ltr./ doos

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

art.nr.

omschrijving

AB-ADR-K

400 x 300 x 325 mm, cap. 51
ltr. voor koolwaterstoffen

AB-ADR-U

400 x 300 x 325 mm, cap. 51
ltr. universeel

Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken.

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu

97

