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SpillFix-granulaat
Absorbeer snel elke gemorste
vloeistof op elk oppervlak
www.bradyeurope.com/spillcontrol
Gemorste vloeistoffen die niet onder controle gehouden worden, kunnen een
verwoestend effect hebben op het milieu, op de mensen en activiteiten in
de buurt van de spill en op de toekomst van een bedrijf. Het is een goede
managementpraktijk en in veel landen zelfs wettelijk verplicht om goed
voorbereid te zijn op mogelijke lekkages. De beste voorbereiding wordt
ondersteund met professionele hulpmiddelen die hoge kosten zoals boetes en
bedragen voor schadeloosstelling en opruiming van vervuiling vermijden.

Veilig in gebruik
SpillFix is een 100% natuurlijk product gemaakt van kokosvezels dat, in
tegenstelling tot kleigranulaten, geen kankerverwekkend kwartsstof genereert.
Bovendien is SpillFix een licht product met een honingraatstructuur dat vrijwel
geen overbelasting of letsels aan de onderrug veroorzaakt.
Artikelnummer

Bestelreferentie

149265

SF-JAR-CS

SpillFix-granulaat: pot van 3 l,
doos met 6 stuks

2

149116

SF-JAR

SpillFix-granulaat: pot van 3 l,
pallet met 288 stuks

2

149063

SF-7

SpillFix-granulaat: zak van 15 Ltr,
pallet met 124 stuks

9.5

306716

SF-7-1

SpillFix-granulaat – zak van 3 kg

9.5

149060

SF-20

SpillFix-granulaat: zak van 50 Ltr,
pallet met 48 stuks

26

306717

SF-20-1

SpillFix-granulaat – zak van 9 kg

26

Omschrijving

Absorptiecapaciteit (Liter)

Granulaat versus smeltspin polypropyleen
Dankzij de toevoeging van SpillFix heeft Brady een nog completer aanbod
aan oplossingen voor het opruimen van gemorste vloeistoffen, bestaande uit
zowel oplossingen op basis van granulaat als smeltspin polypropyleen. In het
algemeen is granulaat goedkoper in aankoop maar duurder om te verwijderen
na gebruik. Granulaat is beter geschikt voor het absorberen van gemorste
vloeistoffen in gebarsten of poreuze oppervlakken. Anderzijds is smeltspin
polypropyleen verkrijgbaar in elke vorm of afmeting en heeft het een groot
aantal proactieve toepassingen voor het opruimen van vloeistoffen.

Ontdek ons veilig en
milieuvriendelijk SpillFix-granulaat.
Ontvang een staal!
www.bradyeurope.com/spillcontrol
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