Amorim Isolamentos, S.A.

FICHA TÉCNICA
(Barreiras Marítimas)
Referência: Barreiras marítimas CorkSorb BS201250.

Descrição: Barreiras marítimas absorventes com cortiça para controlo e absorção de derrames. Absorvem óleos,
hidrocarbonetos e NÃO absorvem água. Super absorventes e hidrofóbicas permitindo uma contenção eficiente, podendo
ainda flutuar por um longo período de tempo.

Parâmetros técnicos:
110 l/barreira
Capacidade de Absorção
220 l/saco
Diâmetro

20 cm

Comprimento

12,5 m

Saia

20 cm

Peso em cortiça

20 kg/barreira

Tolerância das especificações (+/-)

15%

Embalagem: 2 barreiras absorventes com saia por bigbag (peso total da saco ≈ 41 kg).

Benefícios chave:
1 – Desenhadas para absorver rapidamente derrames em meios aquáticos:
 Absorvem óleos, hidrocarbonetos, combustíveis, solventes e agentes de limpeza SEM absorver água.


Flutuam na água mesmo depois de estarem completamente saturadas.



Podem ser ligadas a outras barreiras através de um sistema de cordas, mosquetões e argolas. Este sistema
permite a criação de cadeias longas de barreiras (para uma contenção eficiente do derrame) e facilita a remoção
das barreiras da água.



A barreira equipada com saia permite uma contenção eficiente dos poluentes em qualquer porto, rio, lago, mar
ou oceano.
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2 – Utilizam cortiça como absorvente. A cortiça é um produto 100% natural: ecológico (natural e renovável) e sustentável
(é a casca do sobreiro que é extraída da árvore sem a danificar; promove a limpeza da floresta e a sua conservação).
3 – Cada barreira marítima CorkSorb BS201250 absorve 110 l de óleo, minimizando custos em absorventes e em
tratamento de resíduos.
4 – Os produtos CorkSorb são homologados pela Agência de Protecção Ambiental dos E.U.A.

Composição: Enchimento: Cortiça (96% do peso total do produto). Capa exterior: Polipropileno.

Questões relativas a eliminação / Precauções:
Deve ser eliminado de acordo com todos os aspectos legais aplicáveis. Deve-se ter em conta que a natureza do líquido
absorvido afecta as propriedades do material absorvente utilizado. Para mais informações p.f. consulte a Ficha de Dados de
Segurança do produto.
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