
Zadba

Białe Sorbenty pochłaniają Olej
Szare sorbety pochłaniają większość cieczy – Uniwersalne

Wypróbuj u siebie:

✔ Przy czyszczeniu, konserwacji i naprawach 
✔ W produkcji i serwisie 
✔ Do wchłaniania kapiących kropli z maszyn 
✔ Do wycierania zanieczyszczonych powierzchni lub części 
✔ Zabezpiecz podłoże podczas czyszczenia, napraw i diagnostyki
✔ Popraw jakość swoich usług 
✔ Zmniejsz wydatki

*Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
*cena nie obejmuje kosztów wysyłki

Strona: www.hektos.eu, email: info@hektos.com, 
telefon : +48 22 203 47 35 lub +48 602 677 264

Zadbaj o środowisko

Cena netto Liczba Wymiary Chłonność 

20 zł 10 szt. 43 x 48 cm

30 zł 10 szt. 43 x 48 cm

155 zł 100 szt. 43 x 48 cm

174 zł 100 szt. 43 x 48 cm

304 zł 2 szt.

350 zł 2 szt.

Pady Olejowe 4,9 l / 
opak. 

Pady Uniwersalne
4,9 l / 
opak. 

Pady Olejowe 
49 l / 
opak. 

Pady Uniwersalne 49 l / 
opak. 

Rolka padów Olejowych
38 x 4800 

cm
117 l / 
opak. 

Rolka padów Uniwersalnych
38 x 4800 

cm
117 l / 
opak. 



Zadba

Aby  zapewnić  bezpieczeństwo  w  pracy  należy  być  przygotowanym  na

sytuacje kryzysowe. W czasie napraw, wymian części  czy prac konserwacyjnych

przy maszynach łatwo jest coś rozlać. Podczas codziennej pracy narażeni jesteśmy

na  wycieki  oleju  i  innych  szkodliwych  substancji.  Bardzo  ważne  jest  aby  nie

dopuścić do przedostania się do środowiska szkodliwych substancji. Ochronę przed

wyciekami można zapewnić stosując odpowiednie sorbenty.

Czym są sorbenty?

 Sorbenty wchłaniają rozlane ciecze i wiążą je w swojej strukturze. Materiał

składa się z  polipropylenowego rdzenia i warstwy włókien po obu stronach. Taka

konstrukcja zapewnia bardzo dobre wchłanianie płynów, zapobiega kapaniu i daje

dużą  wytrzymałość.  Posiadamy  dwa  rodzaje  sorbentów:  olejowe  (białe)  i

uniwersalne (szare). 

Sorbenty  olejowe (białe)  absorbują olej  jednocześnie odpychając wodę.

Mogą być stosowane gdy nie jest pożądane nasiąkanie materiału wodą. Maty unoszą

się na powierzchni wody nawet gdy są w pełni napełnione olejem. 

Sorbenty uniwersalne (szare) pochłaniają różnego rodzaju ciecze i ułatwiają

w ten sposób ich usuwanie.   

Hektos posiada szeroki asortyment sorbentów przemysłowych, które nadają

się do tych wszystkich zastosowań. Nasze produkty i więcej informacji o sorbentach

dostępne są na stronie: www.hektos.eu

Strona: www.hektos.eu, email: info@hektos.com, 
telefon : +48 22 203 47 35 lub +48 602 677 264
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