
VLASTNOSTI

Vysoce savé granule pro vyčištění všech
rozlitých tekutin, vyrobené z vysoce kvalitní
molární infuziorové hlinky.

➢ Bez obsahu karcinogenů – bezpečné pro použití – splňují bezpečnostní požadavky.

➢ Vysoká savost tekutin – použití méně produktů – úspora peněz.

➢ Malá velikost granulí – rychle pohlcují vše rozlité.

➢ „Téměř bezprašné“ složení
➢ Dobrá „smyková“ odolnost – snadné čištění a méně nehod.

➢ Při použití neselhávají – udržují savost.

➢ Speciální lehké granule - snadno se skladují i používají.
➢ Schváleno MPA NRW – splňují německé bezpečnostní normy (Německé silniční bezpečnostní

osvědčení).
➢ Schváleno SETRA – splňují francouzské bezpečnostní normy (Francouzské silniční bezpečnostní

osvědčení).

Oil Absorbent Granules jsou světle hnědé, sající mikrogranule vyrobené z vysoce kvalitní drcené
rozsivkové zeminy. Jsou navrženy pro maximální savost tekutin, zatímco obsahují minimální množství
prachu. Jejich malá velikost také poskytuje dobrou smykovou odolnost na kluzkých površích.

Oil Absorbent Granules byly speciálně navrženy pro pohlcování všech automobilových, průmyslových a

domácích rozlitých tekutin a jsou zvláště účinné při pohlcování olejů, vody, rozpouštědel, mírných
kyselin a žíravin
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OIL ABSORBENT GRANULES

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Oil Absorbent 

Granules

OAG 20 l V2001

POUŽITÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
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Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 

Tel. +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: V2001

Název: Oil Absorbent Granules

Životnost: 24 měsíců

Celní kód: 2512 0000

Barva: světle hnědá

Rizikové info:          žádné

Balení: 20 l (10 kg) – plastový pytel

MSDS: ano

Konzistence: mikrogranule pohlcující částice

Hustota při 25°C: 510 kg / m3

Velikost částic: 0,3 – 1,0 mm

Savost: až do 119 % jejich váhy

Chemická odolnost: ano – všechno 


