
ELCOSORB 
NOWOCZESNY POCHŁANIACZ WĘGLOWODORÓW  

W WODZIE I NA ZIEMI 
 
 

 
 

7 doskonałych powodów, by używać ELCOSORB: 
1. Produkt roślinny, w 100% naturalny, z włókien torfu, poddanych specjalnej obróbce. 
2. Pochłania wszelkie rozlane płyny na bazie różnego rodzaju olejów, zarówno w wodzie, jak i 
na ziemi; jego zdolność absorpcji wynosi 8-krotność własnego ciężaru. Nie pochłania wody.  
3. Prosty w zastosowaniu. 
4. Natychmiastowa skuteczność, działa w ciągu kilku sekund.   
5. Ekonomiczny. 
6. Nietoksyczny 
7. Usuwa się bez szkody dla środowisku. Homologowany przez  C.E.D.R.E. 

(1)
. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

     Transport                   Przemysł          Instytucje        
 
Wszędzie tam, gdzie konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa. 

    USŁUGI PUBLICZNE I KOLEKTYWNE   SEKTOR PRZEMYSŁOWY I HANDLOWY 
� Działy zaopatrzenia 
� Działy gospodarki  
� wodnej i leśnej 
� Autostrady 
� Oczyszczalnie ścieków 
� Przedsiębiorstwa usług 
�  wodnych 
� Centrale elektryczne 
� Żegluga 

� Działy techniczne 
� Kotłownie przemysłowe 
� Lotniska, stocznie 
� Straż pożarna  
� Usługi techniczne dla wojska 
� Porty handlowe 
� Centra informacji technicznej  

� Przemysł chemiczny 
� Rafinerie, składy i spółki 
    naftowe 
� Producenci farb i warsztaty 
    malarskie 
� Firmy transportowe 
� Przedsiębiorstwa robót 
     publicznych 

� Działy konserwacji  w fabrykach 
     i przedsiębiorstwach 
� Warsztaty produkcyjne i naprawcze 
� Warsztaty serwisowe 
� Centra handlowe i supermarkety 
� Drukarnie 

 

 
Właściwości Sposób użycia 

 
Naturalny                                wysuszone włókna, naturalnego,   
                                               obrabianego torfu   
Gęstość pozorna :  0,1 (100g/l) 
Toksyczność:   nie toksyczny, ulegający rozkładowi 
biologicznemu 

Zdolność pochłaniania : ≈ 800% 
Czas reakcji :  6 do 20 sekund 
Zachowanie się w wodzie : pływający, wodoszczelny nie pochłania 

wody przez 48 h po zastosowaniu 
Wprowadzenie :  ręcznie 
Długość przechowywania : nieograniczona  
 

(1) C.E.D.R.E.- Centrum Dokumentacji Badań i Doświadczeń nad 
zanieczyszczeniami przypadkowymi, dotyczącymi akwenów wodnych 
(Protokół z doświadczeń testujących wyst. w październiku 1996). 

 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 

 
ELCOSORB pochłania : 
Paliwo, naftę oświetleniową, olej silnikowy, ropę naftową, oleje 
skalne, płyny hydrauliczne, smary, tłuszcze roślinne, tłuszcze 
spożywcze, farby olejne, kwasy siarkowe, olejki eteryczne, oleje 
syntetyczne, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, P.C.B. 
(pyralen), tusze, aromaty, rozpuszczalniki chlorowe, alkohole. 
ELCOSORB działa w kilka sekund i wciąga oleje z ziemi lub z 
powierzchni wody, aż do ostatniej kropli. Pływa na powierzchni po 
nasyceniu. 
 
ELCOSORB pływa na powierzchni, nie rozpuszcza się w wodzie i 
posiada zdolność pochłaniania około  800%. 
ELCOSORB usuwa się przez  par zasypanie albo poprzez 
spopielenie (według obowiązującego prawa) ze wskaźnikiem 
odpadów popiołu 2%. 

 

plusiki 7-ki  
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów. 
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