Amorim Isolamentos, S.A.

FICHA TÉCNICA
(Kit Contentor)

Referência: Kit para derrames CorkSorb KTME84.

Descrição: Kit absorvente para controlo de derrames. Absorve óleos/hidrocarbonetos sem absorver água.

Parâmetros técnicos:
Capacidade de absoção

90,3 l/kit

Dimensões

55 x 48 x 95 cm

Peso

≈ 18 kg/kit

Tolerância em peso e dimensões (+/-)

15%

Conteúdo: 2 Barreiras marítimas ref. B12300, 2 barreiras com 1,2 m ref. S07120, 6 almofadas ref. P30X30e 20 panos
absorventes (40x50cm) de polipropileno hidrofóbico ref.:PM4050 + Contentor de 120L de PVC.

Características:
1 – Desenhado para uma resposta rápida e eficiente na contenção e absorção de derrames em situações de emergência.
2 – Muito útil em Portos, Terminais marítimos, Marinas e de uma forma geral em qualquer ambiente aquático.
3 – Fácil de transportar, manusear e alocar.
4 – Embalagem Reutilizável.
5 - Utiliza cortiça como absorvente. A cortiça é um produto 100% natural: ecológico (natural e renovável) e sustentável (é
extraída da árvore sem a danificar; promove a limpeza da floresta e a sua conservação).
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Nota: A informação apresentada neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento na data de edição. Os dados apresentados devem ser considerados como informativos
e não iliba os utilizadores da responsabilidade de fazer os testes necessários para verificar se o produto é adequado ao uso específico pretendido. É da responsabilidade dos
utilizadores garantirem que qualquer direito de autor e as leis existentes são observados. Os nossos produtos estão em contínuo desenvolvimento e portanto reservamo-nos o
direito de alterar a informação deste documento sem aviso prévio. Para mais informação acerca dos produtos CorkSorb visite www.corksorb.com ou contacte através do 22 741 91
00.

Amorim Isolamentos, S.A.
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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