
מפני ש... דליפות מתרחשות!

בין אם אתה נדרש ללכוד טיפות קטנות, לעצור דליפות גדולות או לתת מענה לאירועי שפך חמורים...

לנו יש את הפיתרון הנכון!
שפכים ודליפות שמנים וחומרים אחרים עלולים לגרום לזיהום קרקע ומי תהום, תפקיד מוצרי הספיגה לתת 

מענה מיידי לדליפות, למנוע את התפשטות החומר ולשמור על סביבת העבודה ועל בטיחות העובדים.

בחר את המוצר האופטימאלי מבחינתך מבין מבחר תצורות: גלילים, פדים, שטיחים, שרוולים, כריות, בומים, 

חומרים מגורענים ועוד. 

            יתרונות:
שמירה על בטיחות העובדים  

ידידותי לסביבה  

מניעת החלקה  

שמירה על סביבת עבודה נקיה  

בהתאם לדרישות איכות הסביבה  

מונע מדליפות לחדור למערכת המים והשפכים ובכך לגרום לזיהום   

מזעור ההשפעות הסביבתיות של שפך במאגרי מים  

 

מוצרי ספיגה מבית

תמיד נשמח לסייע ולייעץ, צור איתנו קשר אם אתה מתלבט.

www.rotemsafety.co.il
טל‘: 073-2393000 פקס: 08-6552565
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•   מכילות תערובת של חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb ממוחזרים.
•   לספיגת נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים.

מאפיינים:

•   יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
•   שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת נזילות גדולות.

•   גמישות במיוחד, מתאימות אפילו למקומות צפופים.
שימושים:

•   מתאימות במיוחד לתחזוקת מפעלים, לספיגת נזילות ושפך הגדולים מדי לטיפול באמצעות מטליות    
     ספיגה. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראוליים דולפים. הכריות מתאימות בקלות לתוך רווחים  

     ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.

שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •
•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.
•   לא מומלץ לשימוש ארוך במים.

•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

•   מכילות תערובת של חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb ממוחזרים.
•   לספיגה סלקטיבית של שמנים בלבד, דוחי מים. 

מאפיינים:

•   יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
•   שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת שפך גדול.

•   גמישות במיוחד, מתאימות אפילו למקומות צפופים.
שימושים:

•   מתאימות במיוחד לתחזוקת מפעלים, לספיגת נזילות ושפך הגדולים מדי לטיפול באמצעות מטליות    
     ספיגה. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראוליים דולפים. הכריות מתאימות בקלות לתוך רווחים  

     ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.

שים לב:
ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •

•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.
•   לא מומלץ לשימוש ארוך במים.

•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

כריות ספיגה לשמנים | צבע לבןכריות ספיגה אוניברסליות

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

2332010

2332011

25X25 ס"מ

45X45 ס"מ

95%

95%

40

16

17 גלון מים
36 גלון שמן

24 גלון מים
51 גלון שמן

פוליפרופילן
תאית

פוליפרופילן
תאית

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

פוליפרופילן51 גלון שמן45X4580%16 ס"מ2332012
תאית

23 23
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•   מכילות  100% סיבי פוליפרופילן.
•   לספיגת טווח רחב של כימיקלים ונוזלים הכולל נוזלי קירור, ממסים וחומצות,

     כמו גם שמנים ונוזלים מבוססי מים.

מאפיינים:

•   עמידות בפני כימיקלים קשים במיוחד.
•   שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת שפך גדול.

•   יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
•   גמישות במיוחד, מתאימות גם למקומות צפופים.

•   מעטפת חיצונית עשויה פוליפרופילן מתאימה במיוחד לשפך חומ"ס.
שימושים:

•   הכריות אידיאליות למקרי חירום בהם נדרשת תגובה מהירה. לשימוש במקרי שפך גדולים
    בהם למטליות ספיגה אין כושר ספיגה מספק. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראוליים

    דולפים. הכריות מתאימות בקלות לתוך מרווחים צרים ואידיאליות לשימוש על משטחים

    שאינם ישרים.

שים לב:

•   הייה מודע לתאימות הכימיקלים הרלוונטיים.
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

כריות ספיגה לחומ”ס | צבע צהוב

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

24 גלון מים45X450%16 ס"מ2332013
פוליפרופילן51 גלון שמן

•   מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
•   הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים. 

•   רב תכליתי לשימושים שונים.
•   פרפורציה לשימוש קל ונוח.

מאפיינים:

.Poro-Sorb וסיבי פוליפרופילן Meltblown שכבת   •
•   עלות תועלת גבוהה.

•   יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
•   סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.

שימושים:

.INDOOR בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש   •
שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

פד ספיגה אוניברסלי

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

13 גלון מים38X450%100 ס"מ2332020
פוליפרופילן20 גלון שמן

Meltblown הלחמת Sonic לחוזק משופרשכבת

ולהפחתת השרת סיבים. 

45 45
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•   מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
•   הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים. 

•   רב תכליתי לשימושים שונים.
•   פרפורציה לשימוש קל ונוח.

מאפיינים:

.Poro-Sorb וסיבי פוליפרופילן Meltblown שכבת   •
•   עלות תועלת גבוהה.

•   סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.
שימושים:

.INDOOR בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש   •
שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

פד ספיגה לשמנים | צבע לבן

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

פוליפרופילן20 גלון שמן38X450%100 ס"מ2332021

Meltblown הלחמת Sonic לחוזק משופרשכבת

ולהפחתת השרת סיבים. 

•   מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
•   הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים. 

•   רב תכליתי לשימושים שונים.
•   ידידותי לסביבה.

•   צבע צהוב בולט מאפשר זיהוי מהיר וקל של הימצאות חומרים מסוכנים בסביבת העבודה.
•   פרפורציה לשימוש קל ונוח.

מאפיינים:

.Poro-Sorb וסיבי פוליפרופילן Meltblown שכבת   •
•   עלות תועלת גבוהה.

•   סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.
•   מהירות ספיגה גבוהה, הפחתת משך הניקיון. 

•   משטח מנוקד להפחתת השרת סיבים, לחוזק משופר ולמהירות ספיגה גבוהה. 
שימושים:

.INDOOR בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש   •
•   לניקיון מגוון חומרים רעילים, דליקים, קורוזיביים או אגרסיביים.

•   לשימוש בנזילות ממקור שאינו ידוע.
שים לב:

•   הייה מודע לתאימות הכימיקלים הרלוונטיים.
ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •

•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

פד ספיגה לכימיקלים | צבע צהוב

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

13 גלון מים38X450%100 ס"מ2332022
פוליפרופילן20 גלון שמן

Meltblown הלחמת Sonic לחוזק משופרשכבת

ולהפחתת השרת סיבים. 

7 67 6
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•   שרוולים גמישים במיוחד, קוטר "3.
•   לספיגה סלקטיבית של שמנים דוחי מים, 

•   תערובת סיבים באיכות גבוהה.
מאפיינים:

•   שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה )ציוד, פינות וכד'(.
.Poro-Sorb ביצועים משופרים, סיבי   •

•   יעיל לספיגת שמנים
•   עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר משרוולים אחרים.

•   שימוש בחומרים ממוחזרים.
שימושים:

•   הבחירה נכונה כשיש דרישה לביצועים גבוהים, שרוול ספיגה לשימושים כלליים לספיחה וניקיון 
     נזילות שמנים. מתאימים להשמה סביב ציוד דולף ומשטחים שאינם ישרים.

שים לב:

•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

•   מכילים פתיתי סופר Poro-Sorb לספיגת כימיקלים.
•   לספיחת כימיקלים, שמנים ונוזלים מבוססי מים. 

•   כושר ספיגה גבוה במיוחד.
מאפיינים:

•   שרוולים גמישים להתאמה סביב ציוד, משטחים שאינם ישרים ופינות.
•   שרוול חיצוני בעל עמידות UV, חזק יותר משרוולי פוליפרופילן.

•   אחוז גבוה של רכיבים ממוחזרים.
•   אינו משאיר סיבים.

שימושים:

•   שרוולים גמישים אלו מתאימים לספיחה וניקיון נזילות. מתאימים לשימוש במשטחים שאינם ישרים  
     ובפינות. מומלץ להשתמש בשרוולים מסביב לציוד וצנרת לספיחת נזילות.

שים לב:

•   יש להימנע משימוש בחום גבוה
•   הייה מודע לתאימות לכימיקלים רלוונטיים. 

•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

שרוולי ספיגה לכימיקליםשרוולי ספיגה לשמנים

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

89 89

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

52 גלון מים8X12095%30 ס"מ2332002
52 גלון שמן

סיבי
Poro-Sorb

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

סיבי52 גלון שמן7.5X12095%30 ס"מ2332003
Poro-Sorb
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•   שרוולי ספיגה בקוטר "3.
•   ניתן להתאימם בקלות סביב ציוד דולף ועל משטחים שאינם ישרים.

מאפיינים:

•   שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה )ציוד, פינות וכד'(.
•   ביצועים משופרים, סיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.

•   עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר מכל השרוולים הקיימים. 
•   שימוש בחומרים ממוחזרים.

•   אינו משאיר סיבים.
שימושים:

•   הבחירה נכונה כשיש דרישה לביצועים גבוהים, שרוול ספיגה לשימושים כלליים לספיחה וניקיון 
נזילות שמנים. אידיאלים סביב צנרת דולפת לספיגה וניקיון שמנים.

שים לב:

•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

•   שרוולי ספיגה בקוטר "3 באורך 360 ס"מ.
•   מיועדים לספיגת שמנים ונוזלים על בסיס מים. 

•   מכיל תערובת של סיבי סופר Poro-Sorb ותאית. 
מאפיינים:

•   מכיל אחוז גבוה של חומר ממוחזר
•   שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה )ציוד, פינות וכד'(.

.UV-שרוול חיצוני עשוי פוליאסטר בעל עמידות גבוהה ל   •
שימושים:

•   הבחירה הנכונה כשיש דרישה להקיף במהירות שפך ע"י שרוול אחד, למניעת התפשטות השפך. 
•   התאמה פשוטה וקלה סביב צנרת דולפת, לתיחום שפכים. 

שים לב:

.ASTM 726 דוחה להבה עפ"י   •
•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.

•   יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

שרוולי ספיגה אוניברסליים ארוכים במיוחדשרוולי ספיגה אוניברסליים

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

52 גלון מים8X12095%30 ס"מ2332001
52 גלון שמן

סיבי 
Poro-Sorb

1011 1011

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

18 גלון מים8X36095%10 ס"מ2332005
18 גלון שמן

פוליפרופילן
תאית
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1213 1213

•   בומים גמישים ממולאים בחומרים ממוחזרים בעלי כושר ספיגה גבוה במיוחד.
•   תפירה משולבת של הבום והרשת, חבל משיכה לאורך צד אחד.

•   זמינים בקוטר "5 או "8.
•   בומים לספיגת שמנים דוחים נוזלים מבוססי מים.

•   תערובת איכותית של סיבי פוליפרופילן ו- Poro-Sorb לספיחה מקסימאלית.
•   חבל חזק לכל אורך הבום.

•   טבעות וקרבינות עמידות לחלודה.
•   מארז המכיל 4 יחידות. 

מאפיינים:

•   מבנה "הכל באחד" מעניק חוזק ועמידות מעולים תוך שמירה על צורתו של הבום ללא פיתולים.
•   טבעות וקרבינות מאפשרים התאמה מהירה ופשוטה של אורך הבום בהתאם לצורך.

•   ניתן למתוח לאורך מלא בקלות.
•   עמיד במיוחד.

•   רשת חיצונית עשויה פוליאסטר עם עמידות UV, עמיד יותר מכל כיסוי פוליפרופילן אחר.
•   מכילים תוסף מיוחד הנועד להגדיל את כושר הספיגה ולעזור לבום בציפה, גם כאשר הוא רווי לחלוטין.

•   עשוי ברובו חומרים ממוחזרים.
שימושים:

•   הפתרון האידיאלי לתגובה מהירה באירועי שפך שמנים ודלקים ומניעת התפשטותם במים או  
     בסביבה החיצונית.

שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •
•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.

•   יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.  

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

2332040

2332045

12.5X300 ס”מ

20X300 ס"מ

80%

80%

4

4

36 גלון שמן

54 גלון שמן

פוליפרופילן
תאית

פוליפרופילן
תאית

•   מכילים כמעט 100% שבבי תירס
•   שרוולי ספיגה בקוטר "3.

•   מיועדים לספיגת שמנים ונוזלים על בסיס מים
•   ניתן להתאימם בקלות סביב ציוד דולף ועל משטחים שאינם ישרים. 

מאפיינים:

•   שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה )ציוד, פינות וכד'(.
•   פיתרון כלכלי וחסכוני.

•   קרוב ל-100% שימוש בחומרים ממוחזרים.
שימושים:

•   הבחירה הנכונה כשיש דרישה לשרוול ספיגה לספיחה וניקיון נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים.
•   אידיאלים סביב צנרת דולפת לספיגה וניקיון.

שים לב:

•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה. 

Golden Corn Cob שרוולי ספיחה אוניברסליים

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

25 גלון מים7.5X12095%40 ס"מ2332004
שבבי תירס26 גלון שמן

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

סופחן Boom לשמן לשימוש ימי וקרקעי
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•   חזק במיוחד לביצועים משופרים.
•   סיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.

•   מעטפת Spun-bond מפחיתה היווצרות סיבים ומגבירה עמידות והגנת UV, מעל 20% יותר ממוצרים מקבילים..
•   רב תכליתי, חסכוני וידידותי לסביבה.

•   פרפורציה לשימוש נוח.
מאפיינים:

•   עלות תועלת גבוהה.
•   ביצועים מעולים.

•   מוצר ידידותי לסביבה.
•   מכיל יותר מ 88% סיבים מחודשים וממוחזרים.

שימושים:

•   מתאים לספיגה של כמעט כל סוגי הנוזלים )מבוססי מים או שמן(. הנחת הסופג כשצד הליבה כלפי 
     הרצפה מפחית סיכון להחלקה ומגביר את הבטיחות.

שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •
•   יש להימנע משימוש בחום גבוה ומכימיקלים..

•   יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

•   סופג אוניברסלי אפור, בעל בטנת פוליאתילן כחולה המפחיתה פיזור סיבים ותורמת לחוזק משופר. 
•   ספיגה גבוהה של שמנים ומים. מכיל SpillLock הסופג עד פי 150 ממשקלו. ללא פרפורציה למניעת מעבר נוזלים לקרקע.

•   חזק במיוחד בעל ביצועים משופרים.  
.UV מפחיתה פיזור סיבים ומגבירה עמידות והגנת Spun-bond מעטפת   •

•   רב תכליתי, חסכוני וידידותי לסביבה.
מאפיינים:

•   איכות גבוהה, למניעת מעבר נוזלים למשטחי העבודה.
•   עמידות כימית גבוהה.

•   עמידות מכאנית מעולה, זמן עבודה ממושך.
•   מכיל SpillLock לספיגה משופרת והפחתת נזילות.

שימושים:

•   אידיאלי לשימוש במקרים בהם נדרש להגן על משטח העבודה מתחת לאזור השפך. יעיל ביותר לעבודות המערבות 
     התזה. תוכנן במיוחד בכדי לספוג נזילות המאופיינות בצמיגות נמוכה. יכולת ספיגה גבוהה עבור שמנים ונוזלים 

     מבוססי מים הופכות את הסופג לוורסטילי.

שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י   •
•   יש להימנע משימוש בחום גבוה.

•   יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.  

שטיח ספיגה אוניברסלי בגליל עם בטנת פוליאתילןסופג אוניברסלי בגליל

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

55 גלון מים4672%1 מטרים71X ס”מ2332032
פוליאסטר44 גלון שמן

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

26 גלון מים4588%2 מטרים35X ס”מ2332031
34 גלון שמן

Poro-Sorb סיבי
תאית

Spun-bond מעטפת

Poro-Sorb ליבת
ציפוי למינציה בגב המוצר

מעטפת Spun-bond ובטנת פוליאתילן
המפחיתה פיזור סיבים ותורמת לחוזק משופר. 

ליבה יחודית
לכושר ספיגה יוצא דופן

1415 1415
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•   לספיגת נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים. לרבות בנזין, תוצרי נפט, נוזלי קירור וממסים.
•   מוצרי הספיגה מכילים תערובת חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.

מאפיינים:

.DOT מאושר ע"י משרד התחבורה האמריקאי   •
•   מכסים עם שחרור מהיר לגישה מהירה ונוחה. 

•   פדים עם פרפורציה לשימוש קל.
•   סופגים רוויים ניתן לאחסן בחבית ההנצלה. 

הערכה מכילה:

•   18 פדי ספיגה
•   6 שרוולי ספיגה בגודל '4   "3

•   שרוול ספיגה אחד בגודל '12   "3 
•   2 כריות ספיגה בגודל "17    "21

•   זוג כפפות
•   משקפי מגן לכימיקלים

•   3 שקיות לפינוי מוצרים רוויים
•   מדריך למשתמש

שימושים:

•   לשימוש במצבי חירום, ניתן להשתמש בחבית ההנצלה לאחסון מכלים דולפים לאחר ניקיון. 
שים לב:

•   יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

ערכת ספיגה אוניברסלית בחבית הנצלה – 20 גלון

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

חומרי גלםנפחמק"ט ** יכולת*משקל
    ספיגה

12 גלון מיםכ-12 ק"ג20 גלון בחבית הנצלה2332090
13 גלון שמן

פוליפרופילן
Poro-Sorb סיבי

חומרי גלםנפחמק"ט ** יכולת*משקל
    ספיגה

12 גלון מיםכ-12 ק"ג20 גלון בחבית הנצלה2332091
13 גלון שמן

פוליפרופילן
Poro-Sorb סיבי

1616

•   לספיגת נזילות כימיקלים שונים, לרבות דליקים, חומרים קורוזיביים ונוזלים ממקור שאינו ידוע. 
•   מוצרי הספיגה מכילים תערובת חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.

מאפיינים:

.DOT מאושר ע"י משרד התחבורה האמריקאי   •
•   מכסים עם שחרור מהיר לגישה מהירה ונוחה. 

•   פדים עם פרפורציה לשימוש קל.
•   שקיות לאיסוף סופגים רוויים. 

•   סופגים רוויים ניתן לאחסן בחבית ההנצלה. 
הערכה מכילה:

•   18 פדי ספיגה
•   6 שרוולי ספיגה בגודל '4   "3

•   שרוול ספיגה אחד בגודל '12   "3 
•   2 כריות ספיגה בגודל "17    "21

•   זוג כפפות
•   משקפי מגן לכימיקלים

•   3 שקיות לפינוי מוצרים רוויים
•   מדריך למשתמש

שימושים:

•   לשימוש במצבי חירום, ניתן להשתמש בחבית ההנצלה לאחסון מכלים דולפים לאחר ניקיון. .
שים לב:

•   היה מודע לתאימות הסופגים לכימיקלים הרלוונטיים.
•   יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

X

X

X

1717

ערכת ספיגה לכימיקלים בחבית הנצלה – 20 גלון

ניתן לבנות כל ערכה
ממגוון המוצרים

לפי דרישת הלקוח

ניתן לבנות כל ערכה
ממגוון המוצרים

לפי דרישת הלקוח
x

x

x
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3. אסוף את החומר הרווי 
    באמצעות מטאטא ויעה. 
    יש לוודא סילוק המוצר  

    בהתאם לתקנות המדינה. 

•   חומרי הספיחה המגורענים בטוחים לאדם, לצומח, לבעלי חיים ולשימוש במפעלי מזון.
•   חומר הספיחה קל ויבש, יעיל על מרבית סוגי השפך לרבות שמנים, דלקים, כימיקלים,
•   צבעים, נוזלי קירור, בסיסים, נוזלי גוף, חומצות שאינן הידרו-פלואוריות ורבים אחרים.

•   חומר הספיחה המגורען מאפשר שימוש פשוט ונוח – פיזור החומר על הנוזל,
•   הופך למוצק ומסולק בקלות ע"י טאטוא.

מאפיינים:

•   ספיחת נוזלים ברמות צמיגות שונות, משאיר את המשטח נקי ויבש.
•   קל במיוחד, גם במצב רווי, מוביל להוזלת עלויות פינוי.

•   ידידותי לאדם ולסביבה, מתאים לשימוש בתעשיית המזון.
•   ניתן ליישום על סוגי משטחים שונים )בטון, אספלט, ריצוף ועוד(.

שימושים:

•   אידיאלי לשימוש במקרים בהם נדרש להגן על משטח העבודה מתחת לאזור השפך. יעיל ביותר 
     לעבודות המערבות התזה. תוכנן במיוחד בכדי לספוג נזילות המאופיינות בצמיגות נמוכה. יכולת ספיגה 

     גבוהה עבור שמנים ונוזלים מבוססי מים הופכות את הסופג לוורסטילי.

שים לב:

•   אין להשתמש בשילוב חומצה הידרופלואורית.
•   יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.  

חומרי גלםמידותמק"ט *חומרים
 ממוחזרים

יחידות 
במארז

**יכולת
    ספיגה

6.25 גלון מים-12100% ק"ג2332030
11.6Mineral גלון שמן

En Magic סופחן

1. פזר מעט EN-Magic בקדמת השפך  
    על מנת לעצור את התפשטותו. 

    אין לפזר חומר ישירות על  השפך. 

2. פזר את ה EN-Magic ע"י שימוש 
    במטאטא בעל סיבים גסים. 
    פעל בתנועות סיבוביות עד 

    לספיגה מלאה. 
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±5 %*

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.
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ערכת מוצרי ספיגה  - מותאמת על פי צורך

ניתן לבנות כל ערכה
ממגוון המוצרים

לפי דרישת הלקוח



מוצרי ספיגה מבית

 

תמיד נשמח לסייע ולייעץ, צור איתנו קשר אם אתה מתלבט.

www.rotemsafety.co.il
טל‘: 073-2393000 פקס: 08-6552565

קטלוג מוצרי ספיגה
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