
3MTM Környezetvédelmi termékek
Szorbensek

Biztonság, 
tisztaság 
és gazdaságosság
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3MTM szorbensek széles körben 
alkalmazhatóak az egyszerû karbantartástól 
a vészhelyzetekben történõ mentesítésekig. 
A szorbensek védik és tisztán tartják 
a munkahelyet, továbbá minimalizálják 
a környezeti károkat. A 3M szorbenseket 
számos speciális alkalmazáshoz 
és feladathoz tervezték. 
Közülük néhány típus általános ipari 
használatra, míg mások olaj vagy a kifolyt 
kémiai anyagok felszívására alkalmasak. 

AA  kküüllöönnbböözzõõ  aallkkaallmmaazzáássookknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn,,  aa  33MM  sszzoorrbbeennsseekk
sszzéélleess  kkíínnáállaattáátt  nnyyúújjttjjaa::

AA  33MMTTMM IIppaarrii  sszzoorrbbeennsseekk  
Ideálisak az olaj és egyéb ipari 
folyadékok tiszta, biztonságos 
és hatékony eltávolítására.

AA  33MMTTMM OOllaajjsszzoorrbbeennsseekk  
A vízfelszínrõl hatékonyan szívják fel 
az olajszennyezõdéseket. Víztaszító 
(hidrofób) tulajdonsággal rendelkeznek, 
így ezek az anyagok taszítják a vizet és csak
az olajos tulajdonságú folyadékot szívják fel.

AA  33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk  
Nagy felszívóképességüknek köszönhetõen 
kiváló megoldást nyújtanak a veszélyes
folyadékok felitatására, ideértve 
az agresszív savakat és lúgokat is.

33MMTTMM

sszzoorrbbeennsseekk
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TTííppuussookk,,  kkiisszzeerreelléésseekk::
A 3M széles választékot kínál a különbözõ típusú 
és formájú szorbensekbõl, így kiválasztható 
az alkalmazáshoz, illetve az igényeknek leginkább
megfelelõ termék.

MMuullttii--ffoorrmmááttuumm
Négy termékformát egyesít. Alkalmazástól függôen 
különbözô formákra (hurka, párna, lapok) alakítható.

SSzzõõnnyyeeggeekk
Nagyon tartósak, jól bírják az erõs igénybevételt 
és felszívják a folyadékot anélkül, hogy fel kellene 
szedni õket, így tisztántartják a munkagépek közötti
közlekedõ teret.

MMiinniihhuurrkkáákk  --  ppáárrnnáákk
Ideális megoldást nyújt a szennyezõdések 
körbekerítésére és felszedésére. Felszívják az olajat, 
és megakadályozzák a folyadék továbbterjedését.

LLaappookk  ééss  tteekkeerrccsseekk
A munkaterület környékének tisztántartására 
tervezték. A lapok magas felszívóképességgel 
rendelkeznek, használatuk egyszerû és könnyû.

GGyyoorrss  bbeeaavvaattkkoozzóó  kkéésszzlleetteekk
Minden egyes 3MTM gyors beavatkozó készlet 
vegyszerszorbensek kiválasztott csoportját 
tartalmazza. A készletek segítségével gyorsan 
és hatékonyan lehet a veszélyes 
vegyszerszennyezõdéseket eltávolítani.

TTaannkkeerr  kkiitt  ––  aa  ttaarrttáállyyookkbbóóll  sszzáárrmmaazzóó  
sszzeennnnyyeezzõõddéésseekk  eelllleenn
Modern és hatékony mód a szállításoknál elõforduló 
olajszennyezõdések felszívására és eltávolítására.
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AA  33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk
A 3MTM Vegyszerszorbensek ideális megoldást nyújtanak 

a veszélyes folyadékszennyezõdések ellen. 

Nagyon erõs felszívóképességgel rendelkeznek 

és széles körben alkalmazhatóak. 

AA  33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk  eellõõnnyyeeii::
• biztonságos környezetet teremtenek a helyszínen
• azonnali hatásúak
• gyorsan felszívják és megtartják a folyadékot
• a legtöbb folyadéknál használható
• könnyû eltávolítani 

33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk
Multi-formátum P-F2001 típus
• mérete: 12 cm x 15,2 m
• alkalmankénti felszívóképessége: 119 l
• egy doboz súlya: 8,2 kg

GGyyoorrss  bbeeaavvaattkkoozzóó  kkéésszzlleetteekk
• A készletek a 3M vegyszerszorbensek gondosan 

összeválogatott termékkínálatát tartalmazzák.
• Ötféle változatban áll rendelkezésre, 

ezek 5, 26, 75, 210 vagy 360 liter 
folyadék felszívását biztosítják.

• A készletben lévõ szorbensek gyorsan 
és hatékonyan körülveszik és felszívják 
a kiömlött veszélyes folyadékokat.

• A HSRK75 típusú készlet az alábbiakat 
tartalmazza:
– 100 lap
– 12 párna
– 8 minihurka
– 5 eldobható zsák és lezáró
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VVeesszzééllyyeess  aannyyaaggookk  eellttáávvoollííttáássaa
1100  llééppééssbbõõll  áállllóó  aakkcciióótteerrvv
A veszélyes anyagok eltávolításával kapcsolatban az alábbiak leírt 10 lépésbõl álló terv nyújthat segítséget:

Reagálás Tisztítás/eltávolítás
1. a helyszín elhagyása 17. akcióterv készítése 
2. a kiömlött anyag azonosítása 18. a megfelelõ felszerelés és anyag kiválasztása
3. segítség kérése 19. a kiömlött anyag elhatárolása
4. terület lezárása 10. tisztítás
5. sérültek keresése
6. a kockázat azonosítása
Ne feledje! Minden kiömlött anyag veszélyes lehet. Ha nem tudja azonosítani vagy megfelelõen kezelni 
az anyagot, akkor javasoljuk, hogy maradjon távol a helyszíntõl és kérjen segítséget.

33MMTTMM mmeenntteessííttõõ  kkéésszzlleett
A napi munkafolyamatok során elõforduló kisebb-
nagyobb mennyiségû veszélyes anyagokok
eltávolításához nyújt azonnali és hathatós 
segítséget a 3M mentesítõ készlet.
Minden, amire szükség van, 
megtalálható egy készletben!
• Az egyedülálló kivitelezés biztonságosabb

tisztítást tesz lehetõvé - kisebb a sérülés 
kockázata.

• A törött üvegszilánkok eltávolításához speciális
kefe található a csomagban

• Felszívóképesség: 1,5 liter

TToovváábbbbii  33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk::
TTeerrmméékk MMéérreett FFeellsszzíívvóó--

kkééppeesssséégg

mmuullttii--ffoorrmmááttuumm

PP--FF22000011 1122  ccmm  xx  1155,,22  ccmm 111199  ll

LLaapp

TT111100 2288  ccmm  xx  3333  ccmm 4444  ll

TTeekkeerrccss

PP113300 3333  ccmm  xx  3300  mm 5500  ll

PP119900 4488  ccmm  xx  3300  mm 7722  ll

MMiinnii--hhuurrkkáákk

PP220000 11,,22  mm  xx  77,,55  ccmm  ØØ 4422  ll

TTeerrmméékk MMéérreett FFeellsszzíívvóó--
kkééppeesssséégg

PPáárrnnaa

PP330000 1188  ccmm  xx  3388  ccmm 3322  ll

GGyyoorrss  bbeeaavvaattkkoozzóó  kkéésszzlleetteekk

HHSSRRKK  336600 8800  ccmm  xx  112200  mm  xx  9966  ccmm 336600  ll

HHSSRRKK  221100 6644  ccmm  xx  110044  ccmm  xx  8844  ccmm 221100  ll

HHSSRRKK  2266 4400  ccmm  xx  6633  ccmm 2266  ll

HHSSRRKK  55 77  ccmm  xx  4400  ccmm  xx  2288  ccmm 55  ll
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AA  33MMTTMM IIppaarrii  sszzoorrbbeennsseekk  
A 3MTM Ipari szorbensek ideálisak az olaj és más, 
ipari jellegû folyadékok biztonságos és hatékony eltávolításához. 

AA  33MM  iippaarrii  sszzoorrbbeennsseekk  eellõõnnyyeeii::
• tisztább, biztonságosabb munkakörnyezetet biztosítanak
• használatuk egyszerû 
• csökkentik a késztermékek szennyezõdésének kockázatát
• csökkentik a nagyértékû gépek sérülésének kockázatát

33MMTTMM MM--FF22000011  MMuullttii--ffoorrmmááttuummúú  sszzoorrbbeennsseekk

KKéénnyyeellmmeess
• Minden szükséges szorbens egy dobozban. A 3M speciális, 

nagy teljesítményû szorbens technológiájának alkalmazásával 
jött létre ez a négy különbözõ formát felvevõ termék.

• Zárt formában a termék „tekercs” alakot vesz fel, egyszer széthajtogatva 
„párnaként” használható, tovább 
hajtogatva pedig kétféle méretû 
lapként funkcionál.

• Kényelmes adagoló csomagolásban 
vásárolható. A szorbens 40 cm-es 
szakaszonként perforált, így 
egyszerûen letéphetõ a kívánt 
mennyiség.

HHaattéékkoonnyy
• 3MTM Ipari szorbens nagy felszívó 

hatással rendelkezik, (akár saját 
tömegének 25-szörösét is képes 
felszívni). A legtöbb folyadékot gyorsan 
felszívja és hosszú ideig megtartja.

• alkalmazása egyszerû

TToovváábbbbii  33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk::

TTeerrmméékk MMéérreetteekk FFeellsszzíívvóó--
kkééppeesssséégg

SSzzõõnnyyeeggeekk

9911  ccmm  xx  9911  mm  112200  ll

9911  ccmm  xx  3300  mm  4400  ll

MMiinniihhuurrkkáákk

MM--MM11000011 11,,22  mm  xx  77,,55  ØØ 4455  ll

MM--MM11000022 22,,44  mm  xx  77,,55  ccmm    ØØ 4455  ll

MM--MM11000033 33,,77  mm  xx  77..55  ccmm  ØØ 4455  ll

PPáárrnnaa

MM--NN11000011 1188  ccmm  xx  3388  ccmm 3322  ll

TTeerrmméékk MMéérreetteekk FFeellsszzíívvóó--
kkééppeesssséégg

PPáárrnnáákk

MM--AA22000022 4400  ccmm  xx  5522  ccmm 114422  ll

TTeekkeerrccsseekk

MM--BB22000011 4466  mm  xx  4400  ccmm 111177  ll

MM--BB22000022 4466  mm  xx  9966  ccmm 228888  ll

MM--GG11000011
((ffeeddõõrréétteegg  nnééllkküüllii))  
MM--GG11330011
((ffeeddõõrréétteeggggeell))
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AA  33MMTTMM OOllaajjsszzoorrbbeennsseekk  
A 3MTM Olajszorbensek  termékskálája számtalan, 
nagy felszívóképességû terméket tartalmaz. 
Hidrofóbok (taszítják a vizet), így víz jelenlétében is 
csak az olajos tulajdonságú szennyezõdést távolítják el.

AA  33MMTTMM OOllaajjsszzoorrbbeennss  MMuullttii--FFoorrmmááttuumm  TT--FF22000011
Víztaszító tulajdonsága révén költséghatékony módja 
az olaj vízfelszínrõl való eltávolításának. Praktikus, 
adagolóként is használható csomagolása révén 
könnyen alkalmazható beltéren és kültéren egyaránt, 
a kívánt mennyiségû anyag gyorsan letéphetô.

33MMTTMM TTaannkkeerr  KKiitt
Modern és hatékony alkalmazást tesz lehetõvé 
a folyékony üzemanyag-szállítmányokból származó, 
kifröccsent veszélyes anyagok eltávolításakor.

Az 1992-es közúti forgalmazási szabályozások (Veszélyes anyagok
közúti szállítása tankerekben és tartálykocsikban) értelmében 
az üzemanyagok szállítása, kitöltése során 
kellõ mennyiségû abszorbens anyagot kell tartani 
a kifröccsenõ, kiömlõ folyadékok felszívására.
A 3M szorbensei megfelelnek ennek a törvényi 
elõírásnak, mivel gyors és hatékony megoldást 
jelentenek az ilyen jellegû problémákra.
• kis helyen, például a sofõr ülése mögött is könnyen 

elhelyezhetõ
• probléma esetén azonnal kihelyezhetõ
• kétféle kiszerelésben kapható (TSK-15 literes, illetve 

TSK30- 30 literes felszívóképességgel)
• minihurkák a szennyezõdések eltávolításához
• a csomagban egy zsák és zsineg található a szennyezôdött 

szorbens eltávolításához

TToovváábbbbii  33MMTTMM VVeeggyysszzeerrsszzoorrbbeennsseekk::

TTeerrmméékk MMéérreetteekk FFeellsszzíívvóó--
kkééppeesssséégg

MMuullttii--FFoorrmmááttuumm

TT--FF22000011 1122  ccmm  xx  1155,,22  ccmm 111199  ll

LLaappookk

TT115511 5533  ccmm  xx  3399  ccmm 115500  ll

TT115566 5533  ccmm  xx  3399  ccmm 113355  ll

TTeekkeerrccsseekk

TT110000 9966  ccmm  xx  4400  mm 227766  ll

TT115500 4488  ccmm  xx  4400  mm 113388  ll

HHPP110000 9966  ccmm  xx  4444  mm 227766  ll

TTeerrmméékk MMéérreetteekk FFeellsszzíívvóó--
kkééppeesssséégg

PPáárrnnaa

HHPP225566 4433  ccmm  xx  4488  ccmm 224499  ll

HHPP115566 4488  ccmm  xx  4433  ccmm 114422  ll

PPáárrnnáákk

TT3300 1188  ccmm  xx  3388  ccmm 3322  ll  

TT224400 3388  ccmm  xx  5555  ccmm 110000  ll

TT227700 2200  ccmm  ØØ  xx  33  mm 226600  ll

TT228800 22  xx  110000  ccmm  ØØ  xx  33  mm 115522  ll

TT227700GGAA 2200  ccmm  ØØ  xx  55  mm 222200  ll

TTeerrmméékk MMéérreetteekk FFeellsszzíívvóó--
kkééppeesssséégg

MMiinniihhuurrkkáákk

TT44 77,,55  ccmm  ØØ  xx  11,,22  mm 4455  ll

TT88 77,,55  ccmm  ØØ  xx  22,,44  mm 4455  ll

TT1122 77,,55  ccmm  ØØ  xx  33,,77  mm 4455  ll

LLaappookk

TT112266 4488  ccmm  xx  3300  mm 9955  ll

TSK 15

TSK 30
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