
WYPSORB 
ABSORBENTY PPRZEMYSŁOWE  

Z  WŁÓKNINY NIETKANEJ  
DO POCHŁANIANIA PŁYNÓW 

        Proste, czyste i szybkie 
w użyciu. 

 
 
Istnieje w następujących 
wariantach: wchłaniający oleje 
oraz wchłaniający oleje i wodę.  

 

 

7 doskonałych powodów, by używać WYPSORB 
1. Stosowany w celach zapobiegawczych lub naprawczych; podnosi bezpieczeństwo w  
warsztatach. 
2. Posiada silne właściwości absorpcyjne. 
3. Łatwy w użyciu. 

 4. WYPSORB GR50 : produkt zgodny z atestem aeronautyki wg normy AIR0011 : n°110. 
5. W trakcie użycia nie wydziela pyłów; oszczędza się czas przeznaczony na czyszczenie.  
6. Odpady mogą być łatwo spalone. 
7. Zbity materiał ułatwia magazynowanie. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł          Instytucje          Budownictwo 
 
Przystosowane w szczególności do wchłaniania płynów, absorbenty WYPSORB używane są w celach 
zapobiegawczych oraz naprawczych, w przypadku rozlania, wycieków, nieszczelności, wypadków, 
zanieczyszczeń. 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : absorbenty polipropylenowe z włókniny nietkanej 
Zdolności absorpcyjne : aż do 25 –krotności swojej wagi ; dzięki 
strukturze włoskowatej.  
Istnieje w kilku kolorach.  Perforowane kawałki. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki 
produktu. 

 
Stosować WYPSORB na powierzchniach w zależności od objętości 
płynów, jaką ma wchłonąć. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia 
zanieczyszczeń.  
WYPSORB GR50 : ułożyć warstwą przeciwpyłową do góry. 
 
Odpady : może zostać spalony, odnieść się do  aktualnych zasad. 
WYPSORB topi się w temp. ok 160°C, a zapala w temp. ok. 430°C. 

SZARY (WYPSORB GR50 rulon, struktura wzmocniona, warstwa przeciwpyłowa / WYPSORB GF50 w kawałkach): Wchłaniający oleje oraz 
oleje i wodę : wchłania wszystkie płyny z podłogi, stołów warsztatowych … 
BIAŁY (WYPSORB BR50, rulon) : Wchłaniający oleje : specjalnie przystosowany do wchłaniania węglowodorów i pochodnych z ziemi i wody. 
ŻÓŁTY (WYPSORB JF50) : kwasy i zasady. 
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plusiki 7 -ki 
DMO7 : Odtłuszczacz tworzący emulsję do silników i podwozi. 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy 
za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  

referencja działa na wariant forma podłoże 
WYPSORB  GR50  wszystkie płyny szary (40 x 50 cm) ; 320g/30g/m² 

wzmocniona struktura, warstwa przeciwpyłowa 
Rulon 40m  
100 kawałków 

podłogi, stoły 
warsztatowe 

WYPSORB  BR50 węglowodory biały (40 x 50 cm) ;350g/m² Rulon 40m 
100 kawałków 

podłogi, woda 

WYPSORB  GF50 wszystkie płyny szary (40 x 50 cm) ; 350g/m² 100 kawałków podłogi, stoły 
warsztatowe 

WYPSORB  JF50 kwasy, zasady żółty (40 x 50 cm) ; 300g/m² 50 kawałków podłogi, stoły 
warsztatowe 
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