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!!
IMEYTYSTUOTTEET	


Tecsol Imeytysmatto Universal 400g/m2 
Tecsol Universal imetysmatto kaikkille nesteille.	

Öljyt, jäähdytinnesteet, jarrunesteet jne.	

Polypropyleenista sulapuhallusmenetelmällä (melt-blown) 	

valmistettu huippulukan mikrokuitu imee ja sitoo itseensä 	

yli 20 kertaa oman painonsa verran öljyä, kemikaaleja ja 	

muita nesteitä.	

Käytetyn tuotteen voi hävittää polttamalla, ellei imeytetty 
aine sitä estä.	
!
Rulla: Leveys 42 cm x Pituus 52 metriä	

Imukyky 170 litraa yhteensä.	
!
	


Imeytysmatto Oil Stop Super 
OilStop super on markkinoiden huipputuote 	

öljynimeyttäjänä. 	

Tuote ei kuormitu vedestä, eli se toimii kostella ja 	

kuivalla pinnalla ja jopa vedessä.	

OilStop super sopii erittäin hyvin sekä vedestä että kuivalta 
maalta tehtävään öljyn imeyttämiseen, 	

vaarallisia aineita  kuljettavien ajoneuvojen	

alkutorjuntavälineeksi ja kaikkialle missä 	

maksimaalinen imukyky on tarpeen.	

Mm. palokunnat, säiliöautot, korjaamot, teollisuus, maatilat, 
koneyrittäjät ja öljynjalostamot ovat tämän 	

maton vakituista käyttäjäkuntaa.	

Imukyky n.18 kertaa oma paino.	
!
Esimerkiksi 5m2:n rullalla 45 kg.	

Pakkaus 3 x 5m2 rulla / Lava 54 rullaa	


Teollisuuspasseli Harmaa 
Monikäyttöinen ja edullinen teollisuuspyyhe.	

Monipuoliseen kuivaamiseen, öljynpyyhintään,	

siivoukseen jne.	
!
Arkkikoko 40 x 40 cm	
!
450kpl pyyhettä / 10kg / pakkaus.	
!!!!
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Super Passeli 400kpl pakkaus. 
Todella tasalaatuinen, imukykyinen, nukkaamaton ja	

kestävä pyyhe vaativaan käyttöön.	
!
Kestää konepesua erittäin hyvin ja voidaan muiden	

Passeli-pyyhkeitten tavoin hävittää polttamalla tai	

kompostissa.	
!
Koko: 38 x 38 cm	
!
Pakkauksessa 400kpl	
!
	


Kevyt Passeli 5kg pakkaus 
Täysin nukkaamaton vesineulaustekniikalla	

valmistettu puukuitupyyhekohteisiin, joissa vaaditaan	

ehdotonta puhtautta; hydrauliikka, teräs- ja lasipinnat jne.	
!
Koko: n. 40 x 60 cm. (55 g/m2)	
!
5 kg pakkauksessa on n. 380 pyyhettä.	
!!!!
	


ECOTRIKOO ja ECOLAKANA 

!
-Ecotrikoo on kirjava, monikäyttöinen konepyyhe.!!
-Ecolakana on tasalaatuista valkoista puuvillaa.!!
Paikkoihin,joissa laatuvaatimukset eivät ole niin korkeat.	

Sopii suurempien öljyläikkien ja lian kuivaukseen ja	

pyyhintään jne.	

Käyttökohteita: Korjaamot, konepajat, maatilat,	

koneyrittäjät, raskas teollisuudessa jne.	
!
10 kg/pakkaus / Lava 30 x 10kg	
!!!!!!
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!
IKASORB	


Ikasorb 1030 Universal 
Imeytysrae, joka soveltuu kaikkiin imeytystehtäviin kiinteillä pinnoilla, sisällä ja ulkona. 	

 
Levitetään imeytyskohteeseen vuodon tapahduttua ja siivotaan pois.  
Imeytetty tuote hävitetään imeytetyn nesteen hävitysohjeen mukaisesti. 	

 
Rakeet ovat kemiallisesti vakaita, eivätkä reagoi imeytettävään aineeseen 
(poislukien fluorivetyhappo). 	

 
Erinomainen kitka myös imeytettynä. Lähes pölyämätön. 	

 
Raekoko 1-3 mm, imykyky 2-4 krt oma paino.	
!
Tuote ei pala ja liukastumisvaaraa ei ole.	
!
20kg/pakkaus, 40 litraa / Lava 39 x 40 ltr	
! !!!!!!!!!!!!!!!!

	


Ikasorb 1850 Universal 
Hienorakeinen imeytysrae, joka soveltuu kaikkiin imeytystehtäviin 	

kiinteillä pinnoilla, sisällä ja ulkona. 	

 
Erinomainen kitka myös imeytettynä. Lähes pölyämätön.  
Levitetään imeytyskohteeseen vuodon tapahduttua ja siivotaan pois. 	
!
Tuote ei pala ja liukastumisvaaraa ei ole.	
!
10kg/pakkaus, 20litraa / Lava 78 x 20ltr	
!!!!
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