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Třikrát testováno DEKROU 
sorbční látka pro oleje i chemikálie Typ III R 
pro všechny oblasti dopravy i průmyslu 

 
Uživatelské výhody 

 

• univerzální aplikace, vysoká nasákavost a rychlý výkon při absorbci rozlitých kapalin. 

• rychlá reakce a kontrola nebezpečí při úniku minerálních olejů nebo jiných chemických látek, 
bezpečnost při netěsnostech a úniku na vozovkách, v průmyslu a výrobních zařízeních. 

• optimální hodnota SRT 0%. Je také velmi vhodný pro použití za vlhkého počasí. 

• díky protiskluzovému efektu Elephant Sorb neulpívá ani na povrchu znečištěném oleji. 

• certifikovaná záruka týkající se schopnosti zadržovat chemické produkty v tekuté formě. 

• lze jej použít prakticky pro všechny běžné průmyslové kapalné chemikálie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silně absorbující granule pro povrchy vozovek a průmyslové podlahy. Absorbuje oleje, 
vodní emulze, kyseliny a zásady, oxidační i hořlavé kapalné chemikálie. 

 

 
 
 
 

FUNKCE 
 

• Minerální granulovaný produkt vyrobený 
z čisté vysoce porézní vulkanické horniny 
(základ: pemza), chemicky neutrální s 
vynikajícím držením nasáté kapaliny. 

• Se třemi certifikáty od DEKRA: 
Certifikát DEKRA jako produkt vázající 
chemikálie 
Certifikát DEKRA jako chemické 
produkty vázající produkt typu III R 
Certifikát DEKRA pro absorbci 
BIODIESEL podle prEN 15366. 

• Vynikající hodnota SRT 0%. Po úniku 
ropných látek může, za pomoci aplikace 
Elephant Sorb, být provoz na 
komunikacích zcela obnoveno. 

 

 
• 1 kg Elephant Sorb absorbuje 1 litr 

topného oleje 

• 1 kg Elephant Sorb Special (jemnozrnná 
varianta produktu) absorbuje 1,15 l 
topného oleje. 

• Elephant Sorb (přírodní produkt) je 
klasifikován jako nevznětlivý, nehořlavý a 
nevýbušný. 

• Baleno v PE s opakovatelně 
uzavíratelným dávkovacím rukávem pro 
hospodárné a přesné použití. 

• Nepoužívejte na vodní plochy, nevhodné 
pro pohlcování fluorovodíkové kyseliny. 
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Požadavky na označování 
 

Výrobky Elephant Sorb jsou vyňaty z 
požadavků na označování podle nařízení 
(ES) č. 1272/2008 (CLP). Přírodní látka na 
bázi pemzy není klasifikována jako 
nebezpečná. Neexistují žádná zvláštní rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí. 

 
 

Informace o skladování a likvidaci 
 

Skladujte produkt na suchém místě. 
Likvidujte v souladu s místními předpisy. 
Likvidace použitých olejových sorbentů se 
provádí podle čísla odpadního kódu 
absorbovaného produktu. 

Typové označení III R 
 

Elephant Sorb a Elephant Sorb Special 
vyhovují požadavkům podle LTwS č. 27 
(Skladování a přeprava látek nebezpečných 
pro vodu), pokud jde o pracovní lékařství a 
fyzikální vlastnosti, a jsou zahrnuty do 
Seznamu testovaných vázajících přípravků 
(„Verband der Hersteller geprüfter Öl- und 
Chemikalienbindemittel GÖC eV.“ 
Association of Producers of Tested Oil and 
Chamical Binders). 
(Asociace výrobců testovaných olejů a 
chemikálie vázajících látek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLASTI POUŽITÍ 

•  Průmysl a výroba - univerzální použití pro 
většinou kapalných chemikálií 
používaných ve firmách, vysoká 
nasákavost a rychlý výkon při absorbci 
rozlitých kapalin. 

 

 
•  Hasičské sbory, organizace pro civilní 

 ochranu a řízení mimořádných 

 událostí, údržbu silnic a dálnic - 
účinné odstranění stop oleje např. po 
dopravních nehodách. 

•  Manipulace s nebezpečnými materiály 

 a skladování - pro rychlé zvládání 
nebezpečí po úniku a / nebo po 
nehodách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.safetech-pro.com 

Dodržujte obecná ochranná opatření pro 
manipulaci s nebezpečnými látkami! 

…(2) Zaměstnavatel může zahájit činnost 
pouze po provedení posouzení rizik a při 
přijetí nezbytných ochranných opatření. 

(citace z TRGS - Technické předpisy pro 
nebezpečné látky - 201, odst. 3 Obecné 
informace o činnostech spojených s 
nebezpečnými látkami). 

Tyto informace o výrobku byly pečlivě sestaveny a ověřeny podle nejlepších znalostí. Neexistuje však 
záruka, že poskytnuté informace jsou úplné, aktuální, správné a přesné. Za škody způsobené 
používáním výrobku se nepřihlíží. 

 
 

http://www.safetech-pro.com/
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Návod a doporučení pro použití 

Pomocí dávkovače rovnoměrně aplikujte na rozlitou kapalinu odpovídající množství produktu. Nechte ho 
krátkou dobu nasáknout a pak, pokud je to nutné, promícháme lopatou nebo koštětem a zameťte. 

Věnujte pozornost dobrému větrání. Uniklé nebezpečné látky smí odstraňovat pouze příslušně pověřený 
personál (návod k obsluze podle nařízení o nebezpečných látkách) vybavený vhodnými osobními 
ochrannými prostředky. Věnujte pozornost také tomu, že oxidační látky nejsou zachyceny spolu s hořlavými 
materiály. Zdroj: BG RCI *, M062, 12.3 Chování v případě úniku výrobků. 
* [Německá instituce sociálního úrazového pojištění pro suroviny a chemický průmysl] 

Položka Elephant Sorb 

Surovina 
čistá vysoce porézní vulkanická hornina 
(základ: pemza) 

Tvar granulát 

Velikost zrn [ mm ] 0,3 - 4 

Objemová hm. [ g/l ] 298 

Číslo produktu 22.00.24 22.00.25 22.00.27 

Balení 
(jednotka balení) 

2 pytle/karton 36 pytlů/paleta 24 pytlů/paleta 

Obsah: [ l ] / pytel 40 40 77 

Váha jednotky [ kg ] 24 432 552 

Adsorbční kapacita 
jednotky balení [ l ] 

24 432 552 

 

Položka Elephant Sorb Special 

Surovina 
čistá vysoce porézní vulkanická hornina 
(základ: pemza) 

Tvar granulát (jemnozrnný) 

Velikost zrn [ mm ] 0,3 - 1,5 

Objemová hm. [ g/l ] 310 

Číslo produktu 22.00.32 22.00.33 22.00.34 22.00.35 

Balení 
(jednotka balení) 

4 
pytle/karton 

72 
pytlů/paleta 

2 
pytle/karton 

36 
pytlů/paleta 

Obsah: [ l ] / pytel 20 40 

Váha jednotky [ kg ] 28 504 28 504 

Adsorbční kapacita 
jednotky balení [ l ] 

32 576 32 576 
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