O que é o Corksorb?
Os produtos Corksorb são absorventes desenhados especificamente para lidar com qualquer tipo de
derrames de óleos, hidrocarbonetos, solventes ou compostos orgânicos e são essencialmente constituídos
por cortiça, a casca do sobreiro (Quercus suber L.).
Os produtos CorkSorb têm uma capacidade de absorção que varia entre 3,51 e 6,52 (l óleo/kg absorvente). A
capacidade de absorção está relacionada com o tipo de material de cortiça utilizado como absorvente e com
a quantidade de cortiça presente no produto final.
Os produtos CorkSorb foram desenhados para serem uma ferramenta de segurança totalmente apropriada
para lidar com situações perigosas como a absorção de derrames de produtos inflamáveis. Os nossos
produtos foram avaliados e certificados por uma "EU notified body" como adequados para a limpeza de
derrames de combustíveis em áreas ATEX.
A cortiça especial utilizada nos produtos CorkSorb sofre um processo de selecção e tratamento (sem aditivos)
para aumentar a sua afinidade com os hidrocarbonetos. Nestas condições a cortiça tem uma forte afinidade
com óleos e solventes fazendo com que a sua absorção seja quase instantânea. As células de cortiça captam
o óleo por capilaridade mantendo-o no seu interior.

Para atender às necessidades dos nossos clientes, os grânulos absorventes CORKSORB estão
disponíveis nos seguintes tamanhos:

Referência

Tipo

Capacidade
de Absorção

Peso
Aproximado

Embalagem

G01025

Hidrofóbico

17,3 Litros

1,5 - 2 kg

Saco de
papel 25 l

G01006

Hidrofóbico

52 Litros

4,5 – 6 kg

Saco de
papel 75 l

G03025

Universal

20,1 Litros

6,5 kg

Saco de
papel 25 l
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