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SORPTION MAT 4040/87
Podélně i příčně dělitelná sorpční rohož

CHARAKTERISTIKA:
SORPTION MAT 4040/87 je ve dvou osách dělitelná sorpční

rohož s vysokou mírou pohlcování ropných produktů, glykolů, 

olejů, alkoholů, různých chemických roztoků, saponátů, vody 

apod. Vyznačuje se zvýšenou chemickou a mechanickou

odolností. Přesná a kvalitně provedená perforace zaručuje

vždy stejné rozměry jednotlivých dílů, bez narušení jejich

funkce.   

APLIKACE:
SORPTION MAT 4040/87 se používá v automobilových

dílnách, servisech a průmyslových provozech, jako okamžitá 

a 100% zaručená prevence vzniku ekologických nehod při

nechtěném úniku různých typů provozních kapalin, chemikálií

a tekutých směsí.  

TIP: rohož lze využívat i jako funkční podložku pod díly,

u kterých dochází k permanentnímu nebo náhodnému

úniku oleje nebo provozních tekutin.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. SORPTION MAT 4040/87 oddělte v místech příčné a

podélné perforace na rozměr, který hodláte použít.

2. Umístěte rohož na místo předpokládaného úniku.

3. Znečištěnou rohož zlikvidujte vždy jako nebezpečný odpad 

podle druhu a chemické nebezpečnosti materiálu, který byl

absorbován.   

SPECIFIKACE:
Barva: světle šedá

Sorpční kapacita celé rohože: 87 litrů

Rozměry perforace: každých 40 cm po délce + 1x středem  

Počet útržků „na délku“: 100 (40 x 40 cm) ///// celkově: 200 

Nejmenší možný rozměr útržku: 40 x 20 cm

SKLADOVÁNÍ: 
Bez omezení v originálním a neporušeném 

obalu, na suchém místě, při teplotách 

od +5°C do +30°C.
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PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!


