
Oil Absorbent Granules 

Čistilna sredstva

Zelo vpojna zrnca za čiščenje vseh vrst razlitih tekočin.

Koda:  
V2001 (OAG) - 20 l (10Kg) plastična vreča

Lastnosti Prednosti 

• Brez kancerogenih sestavin
• Varno za uporabo, izpolnjuje 

zdravstvene in varnostne zahteve
• Visoka absorpcijska sposobnost • Prihranite denar, z uporabo enega samega proizvoda
• Majhne granule • Hitro vpije razlitje - prihrani čas
• • Enostavno čiščenje in manj razlitijVisoko zmogljive granule, z 

nizko vsebnostjo prahu
• Granule ne razpadejo pri uporabi • Ohrani absorpcijo
• Specializirane lahke granule • Enostaven za shranjevanje in uporabo
• Odobritev MPA NRW • Zadostuje nemškim varnostnim standardom

(German Road Safety Certification)• Odobritev SETRA
• Zadostuje francoskim varnostnim standardom

(French Road Safety Certification)

Uporaba 

Absorpcijski pesek "Oil Absorbent Granules" 
sestavljajo svetlo rjavi, mikro absorpcijski 
delci, izdelani iz visoko kakovostne 
diatomejske zemlje. Zasnovan je tako, da 
zagotavlja največjo absorpcijo tekočin, 
medtem, ko imajo nizko vsebnost prahu. 
Majhna zrnata velikost granul nudi tudi dobro 
odpornost proti drsenju na spolzkih 
površinah.
Pesek za absorpcijo je posebej zasnovan za 
absorpcijo vseh avtomobilskih, industrijskih 
in domačih razlitij tekočin. Še posebej je 
učinkovit pri absorpciji olja, vode, topil, blagih 
kislin in kavstik.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda: V2001 

Naziv: Oil Absorbent Granules v 

20 l (10 kg) plastični vreči

Rok uporabe: 24 mesecev 

Oznaka: OAG 

Tarifna številka:       2512 00 00 

1Pakiranje: 

Varnostni list:

Oblika: 

Velikost granul: 

Absorpcija: 

Gostota: 

Odpornost na kemikalije: Da 

Da

Svetlo rjavi, mikro vpojni delci 

0.3 - 1.0 mm 

Do 119% lastne teže

510 kg/m3
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