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Rozdíly mezi korkovými granulemi G01006 a G03025

G01006
Hydrofobní Absorbent
(Absorbuje oleje a uholovidíky a neabsorbuje
vodu)

9,43 l oleje / kg absorbentu
75 l pytel absorbuje 52 l oleje
25l pytel absorbuje 17.3 l oleje

G03025
Univerzální Absorbent
(Absorbuje oleje, uholvodíky a vodné roztoky)

2,80 l oleje / kg
absorbentu

1,65 l vody / kg
absorbentu

25 l pytel absorbuje 20.1 l
oleje

25 l pytel absorbuje 12.05 l
oleje

Absorbèní
kapacita
Absorbèní kapacita absorbentu je extrémnì dùleitý faktor v nákladech na likvidaci rozlivu. Nií absorbèní kapacita
zpùsobuje vyí spotøebu sorbentu(vyí náklady na sorbents) a následnì generuje více odpadu (vyí náklady na
likvidaci odpadu).

230  350 kg/m3

Hustota
Granulace

Absorbce
vody

Balení

60  70 kg/m3

0,5  3 mm

Granule ref.: G03025 jsou tìí ne granule ref.: G01006 a
proto jsou vhodnìjí pro pouití ve vìtrném prostøedí.

0,5  1 mm

Pokud dojde k rozlivu na vodì nebo ve vlhkém prostøedí, je dùleité aby sorbent nemìl afinitu k vodì (byl hydrofobní)
a nedocházelo tak k nasycení absorbentu vodou (která není zneèiující látkou). Tím se zabrání zbyteènému uití
absorbentu (nasycení vodou) a vzniku dalího odpadu k likvidaci. Za urèitých okolností je afinita absorbentu k vodì
vítaná a to tehdy pokud dojde k rozlivu vodných roztokù. Korkové granule G03025 jsou vhodné k pouití v takovém
pøípadì.

Ref.: G01006, 75 l pytel
Ref.: G01025, 25 l pytel

Ref.: G03025, 25 l pytel

Granulované absorbenty CorkSorb jsou 100% korkové a jsou vhodné k pouití v prostøedí ATEX
Granule CorkSorb G01006 a G03025 jsou povaovány za Ne snadno hoølavé pevné látky dle Èásti 4.1 podle Testu N.1: Testtovací
metoda pro snadno hoølavé pevné látky podle UN Pøíruèky pro testování a hodnocení (èást 33.2.1.4).

Pozn.: Informace v tomto dokumentu je zaloena na naí stávající znalosti. Výe uvedená data jsou pouze informativníonly a neznamenají, e uivatel má upustit od vlastních
testù pro specifické pouití. Je odpovìdností uivatelù zajistit, aby nedoslo k poruení vlastnických práv a pøísluných zákonù. Nae výrobky se trvale vyvíjení a proto si
vyhrazujeme právo mìnit informace v tomto dokumentu podle naeho vlastního uváení.

Datum: 4. èervna 2011.
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