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Innovatieve absorptiemiddelen
Lead with the product
en spill control producten waarop
benefit in a sentence.
u kunt vertrouwen
Product name

Absorptiemiddelen en spill control

Over

BRADY
Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels.
Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa,
maar wereldwijd.

Vernieuwen
BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij
nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken
Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om
het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills
door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot
servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk
van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen
BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de
strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke
en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details
beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informeren
Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al
uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de
verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/
haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de
aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.
De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief
elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere
verplichting of aansprakelijkheid van Brady.
Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het
onvermogen om ze te gebruiken.
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De voordelen van Brady

Introductie

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied
van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze
klanten komen altijd op de eerste plaats.
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Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde
klantenervaring te bieden. We engageren ons ten
volle om de beste prestaties en service te leveren –
in onze producten, diensten en medewerkers.

ENV-rollen en -doeken
SR-rollen en -doeken
SPC-rollen en -doeken
SPC Blue-rollen en -doeken
Oil Plus-rollen en -doeken
SXT-rollen en -doeken
Vatdekselmatten en SF-microvezels
Olie skimmers, soc’s en kussens

Onze producten en oplossingen leveren
prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn.
Onze medewerkers presteren op manieren die
regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En
dankzij onze focus en discipline kunnen we onze
klanten een uitstekende dienstverlening op lange
termijn garanderen.

Op het water
18
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20
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Rollen
Slangen en oliekeerschermen
Sleep
Olienetten
Cansorb

Universeel
23
23
24
25
25
25
26
26
26

GP-rollen en -doeken
MRO Plus-rollen en -doeken
UXT-rollen en -doeken
HT-rollen
Allwik-kussens
Vatdekselmatten
CornCob Socs
Allwik-soc’s
Slikwik-wipes

28
29
30
30
30

Opvallende veiligheids- en chemische mat
UN-doeken en -rollen
UN-slangen
Hazwik-soc’s
Hazwik-kussens

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer
prestaties van het grootste belang zijn.
Meer informatie over de voordelen van
Brady vindt u op: www.bradyeurope.com

Chemisch

Vloermatten
32
33
33
33
34
34
34
34

Battlemat
Comfort Spill Mat
ToughSorb
Trackmat
SIR
Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid.
BSM
Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid en ondoorlaatbare onderlaag

Re-Form
37
37
38
38

Re-Form™
Re-Form™ Plus
Re-Form™ XPlus
Re-Form™ enkel olie

Veiligheidsstations, interventiekits en opvangsystemen
40
40
41
42
43
43
43
44
45
46
47
49
49
50
52
53
54
55
56
57
57
57

Dispensers voor absorptierollen
Spill Response Plus
HandySorb-mop
ADR-interventiekits
SpillFix-granulaat
SpillFix zak
One Spill Wonder interventiekits
Draagbare interventiekits
Interventiekits in vaten
Mobiele interventiekits
OPA-kits
SPC Spill Box
SKH-MINI
SPC Sorbent Center
Accessoires
Vloerelementen
Stapelbare IBC-paletten
Opvangpalletten
Opvangsystemen voor de opvang en opslag van vloeistoffen
Spill Trays
Rigid Lock QuickBerm
QuickBerm Lite

Referentie
58
59

Chemische toepassingsgids
Index
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Kies het juiste absorptiemateriaal
Het juiste absorptiemiddel gebruiken is cruciaal. De juiste producten selecteren kan het werk van uw werknemers vergemakkelijken,
de werkplaats veiliger maken en u zelfs geld besparen. Aan de hand van deze drie eenvoudige stappen vindt u het meest geschikte
SPC-absorptiemiddel voor uw toepassing.

1

Stap één: wat
is uw gemorste vloeistof?

Uw gemorste
vloeistof:
• Hydraulische olie
• Motorolie
• Remvloeistof
• Slaolie
• Terpentine
• En andere
vloeistoffen op
oliebasis

Uw absorptiemiddel:

Uw gemorste
vloeistof:
• Koelvloeistoffen
• Oplosmiddelen
• Benzine
• Plantaardige olie
• Kerosine
• En andere
vloeistoffen op
waterbasis

Uw absorptiemiddel:

Olieabsorptiemiddelen
Olieabsorptiemiddelen zijn speciaal ontwikkeld voor het
opnemen van oliën, vloeistoffen op oliebasis zoals verf en
niet in water oplosbare chemicaliën. Ze absorberen geen
water en blijven drijven.

Pagina 9

Universele absorptiemiddelen
Universele absorptiemiddelen zijn geschikt voor het
opruimen van oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en
vloeistoffen op waterbasis, en dit overal in uw bedrijf. Ze
kunnen gebruikt worden rond machines, onder lekkende
leidingen, in zones met intensief verkeer of voor
algemene onderhoudswerkzaamheden.
Pagina 21

Uw gemorste
vloeistof:
• Agressieve
chemicaliën
• Citroenzuur
• Natriumhydroxide
• En andere
chemicaliën

Uw absorptiemiddel:

Chemische absorptiemiddelen
Chemische absorptiemiddelen zijn behandeld met
oppervlakteactieve stoffen en kunnen worden gebruikt
voor een groot aantal chemicaliën,
waaronder fluorwaterstofzuur. Ze zijn chemisch inert
zodat ze niet reageren met agressieve vloeistoffen.

Pagina 27

Uw gemorste
vloeistof:
• Snijvloeistof
• Benzine
• Koelvloeistoffen
• Niet-agressieve
chemicaliën
• En andere
vloeistoffen op
waterbasis

Uw absorptiemiddel:

Re-Form™ milieuvriendelijke
absorptiemiddelen
Re-Form™-absorptiemiddelen zijn gemaakt van minimaal
80% gerecycleerd materiaal. Ze zijn milieuvriendelijk in
productie en in gebruik, en absorberen tot 50% meer dan
polypropyleen absorptiemiddelen. Ze voldoen bovendien
aan de NFPA-brandvertragingsklasse A (alleen van
toepassing op de universele Re-Form™-producten).
Pagina 35
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Kies het juiste absorptiemateriaal

2

Stap twee:
wat is uw toepassing?
Reiniging, lekkages of loopverkeer
Doeken en rollen
Te gebruiken als reinigingsdoek of onder/langs machines voor het
absorberen van kleine lekkages en spatten. Doeken zijn voorgesneden,
bij rollen bepaalt u zelf de benodigde lengte.
Soc’s en kussens
Voor gebruik rond machines of onder aanhoudende lekken.

Speronderlaag of intensief belopen zones
Vloermatten
Voor gebruik in intensief belopen gangen en looppaden, of op plaatsen
waar een mat met een ondoordringbare speronderlaag is vereist.

Noodmaatregel bij spills
Opvangsystemen en interventiekits
Dankzij een interventiekit heeft u steeds de nodige producten bij
de hand voor het opruimen van onverwachte lekkages. Bijkomende
bestrijding is mogelijk via het gebruik van opvangsystemen.

3

Perforatiegids
Enkel
geperforeerd
Vaak gebruikt
bij SPC-doeken
en -rollen
Dubbel
geperforeerd
Vaak
gebruikt bij
SPC-rollen

Stap drie:
kies het absorptiemiddel met de juiste
grootte en het juiste gewicht.
Als u weet welke vloeistof u wilt absorberen en welk type
product u daarvoor nodig heeft, kunt u een keuze maken uit
de vele beschikbare formaten en gewichten.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen,
gebonden

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies
aan één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

www.bradyeurope.com

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd

3-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd
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Kies het juiste absorptiemateriaal
Denkt u dat u het juiste absorptiemiddel gebruikt? Test het nu!
Wilt u weten of uw absorptiemiddel zijn werk doet? Een van de beste manieren om het juiste absorptiemiddel te kiezen, is kijken
naar uw sorbent na gebruik. Doe de test.

Controleer het producttype
Deze absorptierol wordt gebruikt om lekkende olie rond de machine te
absorberen. Hiervoor kunt u echter ook een soc gebruiken. Brady biedt
SPC-doeken, rollen, soc’s, kussens en andere producten aan, zodat u steeds
het juiste product kunt kiezen om uw lekkage op te ruimen.

Controleer de duurzaamheid
Vallen uw absorptiemiddelen uit elkaar of scheuren ze door intensief verkeer?
Kies een duurzaam absorptiemiddel voor veeleisende toepassingen zodat u het
absorptievermogen optimaal kunt benutten zonder dat het absorptiemiddel uit
elkaar valt.

Controleer het absorptievermogen

Onderverzadigd

Oververzadigd
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Wordt de volledige absorptiecapaciteit van uw absorptiemiddel benut?
Absorbeert uw huidige absorptiemiddel alle vloeistof?
Voor het opruimen van kleine hoeveelheden, kiest u best een doek met een
medium of laag gewicht, zodat u onnodig afval vermijdt.
Voor het opruimen van grote hoeveelheden, gebruikt u best doeken met een
zwaar gewicht, zodat u minder product nodig heeft.

Waarom SPC-producten?
Waarom SPC-producten?
Sinds 1977 bieden SPC-producten bescherming tegen lekkages en spills op de werkvloer en de bijbehorende veiligheidsrisico’s. Brady
biedt SPC-distributeurs en klanten een uitstekende service, expertise en productkennis.
Brady SPC kan terugblikken op een geschiedenis van innovatie, en blijft verderwerken aan de ontwikkeling van toonaangevende
producten en toepassingen. Dankzij ons voortdurend engagement in LEAN-productie zijn we erin geslaagd om de grondstofkosten
onder controle te houden en maximale kostenbesparingen te realiseren voor onze klanten.
Brady SPC – Een milieuvriendelijk bedrijf
Als maatschappelijk verantwoord bedrijf streeft Brady SPC ernaar om de hoeveelheid afval te verminderen door 97% van de
materialen te hergebruiken. Brady SPC vult alle verspilde ruwe materialen aan en beperkt de hoeveelheid afval die wordt gestort.
Brady SPC heeft als ultieme doelstelling de hoeveelheid afval verminderen, energie besparen, hulpbronnen hergebruiken en blijven
werken aan een afvalvrij bedrijf.

Waarom is het opruimen van lekkages en spills belangrijk?
Behalve de noodzaak om ons milieu te beschermen en zoveel mogelijk te hergebruiken of recycleren, creëert een programma voor de
bestrijding van lekkages een veilige en productieve werkomgeving voor uw werknemers.
Door te voldoen aan de EPA- en OSHA-voorschriften inzake de bestrijding van lekkages, wordt de productiviteit verhoogd en de
uitvaltijd tot een minimum beperkt. Het niet voldoen aan de regelgeving kan grote financiële gevolgen hebben voor het bedrijf.
SPCC-plan (Spill Prevention Control & Countermeasure)
In de Verenigde Staten heeft de EPA de SPCC gewijzigd onder de autoriteit van de Federal Water Pollution Control Act. Deze regelgeving
werd van kracht op 16 augustus 2002.
Wat is een SPCC-plan?
Een SPCC-plan is een specifiek plan, afgestemd op het bedrijf, met daarin een uitgebreide omschrijving van de controle- en
preventiemaatregelen ter voorkoming van olieverontreinigingen, en procedures met betrekking tot het reageren en de opruiming ervan.
Het SPCC-plan behandelt de volgende drie punten:
• Werkprocedures die olieverontreinigingen voorkomen.
• Controlemaatregelen om te voorkomen dat gemorste vloeistoffen in het
milieu terechtkomen.
• Tegenmaatregelen om de olieverontreiniging in te dammen en op te
ruimen, en de effecten ervan op het milieu te beperken.

Regelgeving (Europa)
Onze producten ondersteunen Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk –
Artikel 6: Algemene verplichtingen van de werkgevers
In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkgever de nodige maatregelen voor de bescherming van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico’s, voor
informatie en opleiding alsmede voor de organisatie en de benodigde middelen.
https://osha.europa.eu/de/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
Kaderrichtlijn Water – KRLW (2000/60/EG) en Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging)
Gelieve nationale normen en veiligheidsvoorschriften te controleren
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
Punt A.4.7 in bijlage 1 van de ISO 14001-norm inzake paraatheid en reactie bij noodsituaties stelt dat de organisatie een
noodplan moet opstellen waarin absorberend materiaal voorzien wordt voor het opvangen van de vrijgekomen vloeistoffen.

www.bradyeurope.com
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De voordelen van polypropyleen
Hoe polypropyleen absorptiemiddelen kunnen helpen om uw kosten te verminderen...
75% van de (industriële) bedrijven gebruikt nog steeds granulaat voor het opruimen van lekkages en gemorste vloeistoffen omdat
ze geen alternatief hebben of kennen, of omdat ze denken dat granulaat de goedkoopste oplossing is. Op het eerste gezicht lijkt dat
misschien wel zo, maar uit de onderstaande kostenvergelijking blijkt dat polypropyleen absorptiemiddelen een goedkoper alternatief
zijn, hoewel de aankoopprijs hoger is.
Kostprijs voor het opruimen van 200 liter gemorste olie.
Granulaat
Absorberende doeken
Materiaal (kg)
200 kg
10 kg
(1 kg granulaat absorbeert 1 liter olie) (1 kg doeken absorbeert 20 liter olie)
Prijs per kg (€/kg)
1 €/kg
15 €/kg
Totale afval (kg)
400 kg
210 kg
(200 liter olie + 200 kg granulaat)
(200 liter olie + 10 kg doeken)
Afvalverwijderingskost per kg (€/kg) 0,5 €/kg
0,5 €/kg
TOTALE KOST
400 € (200 € + 200 €)
255 € (150 € + 105 €)

SpillFix
44 kg
(1 kg SpillFix absorbeert 4,5 liter olie)
3,57 €/kg
244 kg
(200 liter olie + 44 kg SpillFix)
0,5 €/kg
280 € (122 € + 158 €)

Deze berekening is gebaseerd op schattingen en gemiddelden. Indien rekening wordt gehouden met de werkuren is de besparing
nog groter.

Lagere kosten • Hogere productiviteit • Hogere veiligheid

Steeds meer sectoren gebruiken smeltspin polypropyleen absorptiemiddelen (MBPP) voor het controleren en opruimen van oliën,
industriële vloeistoffen en chemicaliën op de werkplek. Ontdek zelf waarom polypropyleen absorptiemiddelen de beste keuze zijn!

GRANULAAT

POLYPROPYLEEN ABSORPTIEMIDDELEN

1

GERINGE ABSORPTIE
Absorberen 1 of 2 maal het eigen gewicht.

GROTE ABSORPTIE
Absorberen 10 tot 25 maal hun eigen
gewicht. Minder product nodig betekent
lagere afvalverwijderingskosten.

2

TRAGE ABSORPTIE
Uren versus seconden.

ABSORBEREN SNEL
Seconden versus uren. Gemorste vloeistoffen
en lekkages kunnen snel worden opgeruimd.

3

SMERIG en moeilijk op te ruimen.

EENVOUDIG te gebruiken zoals
keukenpapier.

4

HOGE AFVALVERWIJDERINGSKOSTEN
vanwege het benodigde volume.

LAGERE AFVALVERWIJDERINGSKOSTEN
Milieuvriendelijk: na verbranding blijft er
slechts 0.02% as over.

5

Het opruimen is MOEILIJK en
ARBEIDSINTENSIEF.

GEMAKKELIJK op te ruimen en te
verwijderen, bespaart tijd en geld.

6

Kleine deeltjes kunnen gemakkelijk in machines
en afgewerkte producten geraken en SCHADE
VEROORZAKEN. Dit is de reden waarom het
gebruik van granulaat steeds vaker wordt verboden.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE oplossing voor
machines en onderdelen. Het risico op
beschadigingen door loskomende vezels is
beperkt tot een minimum.

7

BEPERKTE CHEMISCHE RESISTENTIE

UITGEBREIDE CHEMISCHE RESISTENTIE
Polypropyleen reageert niet met agressieve
chemicaliën en biedt meer veiligheid.

8

POTENTIEEL GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID
(bv. indien op basis van silica).

VEILIG
Geen gezondheidsrisico door het inademen
van stofdeeltjes.

Als gebruiker van absorptiemiddelen weet u op welke plaatsen lekkages en verontreinigingen het meest voorkomen. Polypropyleen
absorptiemiddelen zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, in tegenstelling tot granulaat dat smerig is en arbeidsintensief werk vereist.
WEES SLIM ... WERK VERSTANDIG
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Page header

Enkel olie
Absorbeert olie en stoot water af
Geabsorbeerde vloeistoffen:

Olieabsorptievermogen
Olieabsorberende doeken en rollen zijn speciaal ontwikkeld voor het
opnemen van olie en oliehoudende vloeistoffen. Ze absorberen geen
water en blijven drijven. Deze absorptiemiddelen zijn bestand tegen
temperatuurschommelingen, rot en schimmel. De olieabsorberende
SPC-producten van Brady zijn ideaal voor buitengebruik en even
doeltreffend voor het absorberen van oplosmiddelen, verven op
oliebasis, en andere niet in water oplosbare oliehoudende vloeistoffen.

De technologie
De gebruikte technologie (aantal, type en gewicht van de lagen)
bepaalt mee de sterkte en het absorptievermogen van elk
absorptiemiddel. Deze informatie en de kenmerken van het product
(gebonden, geperforeerd) helpen u bij het kiezen van het beste
absorptiemiddel voor uw toepassing.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boor- en snijvloeistof
Hydraulische en remvloeistof
Motorolie
Transmissievloeistof
Smeermiddelen
Benzine, diesel en brandstof voor vliegtuigen
Slaolie
Verf en oplosmiddelen op basis van olie
Andere oliën en oliehoudende vloeistoffen

www.bradyeurope.com
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Olieabsorptie
Assortiment olieabsorptiemiddelen:

Al deze doeken en rollen hebben een sterk absorberende polypropyleenkern. Kenmerken zoals duurzaamheid, gewicht en spinvlies toplaag bieden u
veelzijdige absorptiemogelijkheden voor uw specifieke toepassing.
Toepassingen.Duurzaamheid. Pluisvorming.

ENV®
olieabsorberende
doeken en rollen
Pagina 11, 18

Basiskwaliteit,
ideaal voor het
verwijderen van olie
op water, maximaal
absorptievermogen

Gewicht.

Structuur

Hoge
pluisvorming

Zwaar,
medium en
licht gewicht

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

SR antistatische
olieabsorberende
doeken en rollen
Pagina 11

SPC
olieabsorberende
doeken en rollen
®

Pagina 12

SPC® BLUE
olieabsorberende
doeken en rollen
Pagina 12

Oil Plus
olieabsorberende
doeken en rollen
Pagina 13

SXT
olieabsorberende
doeken en rollen
®

Pagina 14

Olieabsorberende
soc’s, skimmers,
kussens,
vatdekselmatten
en microvezels
Pagina 15, 16
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Geschikt voor
toepassingen waarbij
statische elektriciteit
een probleem is
zoals het absorberen
van brandbare
en ontvlambare
vloeistoffen

Hoge
pluisvorming

Voordelig
absorptiemiddel,
ideaal voor industriële
toepassingen of
het absorberen van
olielekken op het
water

Gemiddelde
pluisvorming

Duurzaam absorptiemiddel
met opvallende toplaag,
ideaal voor algemene
industriële toepassingen

Gemiddelde
pluisvorming

Duurzaam absorptiemiddel, ideaal voor algemene,
industriële toepassingen zoals
onderhoudswerkzaamheden,
het absorberen van
oliespatten en het
opruimen van lekkages

Gemiddelde
pluisvorming

Absorptiemiddel met
superieure kwaliteit, ideaal
voor toepassingen die
een hoge duurzaamheid
vereisen zoals het reinigen
van gereedschappen of
machineonderdelen

Voor het absorberen van
lekkages en gemorste
vloeistoffen rond
machines, in nauwe
ruimten, enz.

Zwaar
en licht
gewicht

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

Zwaar,
medium en
licht gewicht

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Zwaar
gewicht

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Zwaar
gewicht

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Geringe
Medium en
pluisvorming licht gewicht

3-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
beide zijden, gebonden en geperforeerd

Olieabsorberende rollen en doeken
ENV – Olieabsorberende rollen, basiskwaliteit.
Ideaal voor gebruik op het water.
• Absorbeert olie en oliehoudende
vloeistoffen.
• Sterker en duurzamer product met een
verbeterde afwerking: ziet er niet alleen
beter uit, maar absorbeert ook beter.

Bestelreferentie

Artikelnummer Omschrijving

ENV150-E
ENV152-E

813761
813762

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

ROL, 96 cm x 44 m, zwaar gewicht 1 Rol(len) / Zak 274
ROL, 48 cm x 44 m, zwaar gewicht 2 Rol(len) / Zak 274

ENV – Olieabsorberende doeken met MAXX-technologie.
Superieur absorptievermogen, extra sterkte en minder gewicht voor lagere
afvalverwijderingskosten.
• MAXX-doeken absorberen tot 24 maal hun eigen gewicht in olie.
• Dankzij de MAXX-technologie heeft u minder materiaal nodig om dezelfde
hoeveelheid olie te absorberen, waardoor de kosten voor afvalverwijdering
verminderen.
• MAXX-doeken zijn bovendien tot 25% sterker! De verbeterde afwerking
zorgt voor minder pluisvorming en biedt een hogere scheurvastheid.
• Verpakt in dozen voor meer gebruiksgemak en een gemakkelijke opslag.
• Ideaal voor milieugerelateerde/industriële toepassingen die een
absorptiemiddel met een lage kost en een groot absorptievermogen
vereisen.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

Bestelreferentie

Artikelnummer Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

ENV100-M
ENV200-M
ENV300-M
ENV400-M

813741
813742
813743
813744

100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos

130
211
107
106

MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht
MAXX-DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht

SR – Olieabsorberende doeken en rollen die bestand zijn tegen statische elektriciteit.
• Absorbeert olie en oliehoudende
vloeistoffen.
• Bij toepassingen waar statische elektriciteit
een gevaar vormt, beperken SR-doeken en
-rollen het veiligheidsrisico.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SR1850
SR3625
SR3600

813745
813746
813766

DOEKEN, 38 cm x 48 cm, licht gewicht
DOEKEN, 76 cm x 76 cm, zwaar gewicht
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht

50 Doek(en) / Zak
25 Doek(en) / Zak
1 Rol(len) / Zak

30
70
170
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Olieabsorberende rollen en doeken
SPC – Standaard olieabsorberende rollen voor industriële toepassingen of voor gebruik
op het water.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Sterk, duurzaam product met een verbeterde
afwerking voor een hogere scheurvastheid.
• Ideaal om grote gebieden af te dekken. Spatten
en lekkages kunnen snel en efficiënt worden
opgevangen.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd

Bestelreferentie Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SPC150
SPC150-P
SPC152
SPC152-P

ROL, 96 cm x 44 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 96 cm x 44 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 48 cm x 44 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 48 cm x 44 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden

1 Rol(len) / Zak
1 Rol(len) / Zak
2 Rol(len) / Zak
2 Rol(len) / Zak

231
231
231
231

813759
138590
813760
138591

SPC – Onze standaard olieabsorberende doeken voor gebruik op het water of voor
industriële toepassingen.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• SPC-doeken zijn nu tot 25% sterker! Ze hebben een verbeterde
afwerking, wat zorgt voor minder pluisvorming en een hogere
duurzaamheid.
• Verpakt in dozen voor meer gebruiksgemak en een gemakkelijke
opslag.
• Gebruiksvriendelijke en voordelige doeken voor het opruimen van
olie op het land en op het water.
• Keuze uit 3 opties: zwaar gewicht voor grote hoeveelheden, medium
en licht gewicht voor kleine tot middelgrote volumes.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd

Bestelreferentie

Artikelnummer Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

SPC100-E
SPC200-E
SPC300-E
SPC200-3-E
SPC50-E

813736
813737
813738
813739
813740

100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Zak
50 Doek(en) / Zak

109
158
97
71
230

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 30 cm x 30 cm, licht gewicht, gebonden
DOEKEN, 84 cm x 100 cm, zwaar gewicht, gebonden

SPC BLUE – Olieabsorberende rollen met versterkte bovenlaag voor extra duurzaamheid.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra
sterkte en minder pluisvorming
• Perfect absorptiemiddel voor gebruik in de
papierindustrie, waar de blauwe kleur nodig is
om het verschil te maken tussen cellulose en
polypropyleen.
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2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan één zijde, gebonden
en (optioneel) geperforeerd

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SPC155
SPC155-2P

813757
813758

ROL, 96 cm x 44 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 48 cm x 44 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden

1 Rol(len) / Zak
2 Rol(len) / Zak

241
241

Olieabsorberende rollen en doeken
SPC BLUE – Olieabsorberende doeken met versterkte
bovenlaag voor meer duurzaamheid.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en
minder pluisvorming.
• Te gebruiken als reinigingsdoek.
• Aangewezen voor gebruik in de papierindustrie waar de
identificatie van vreemd materiaal in het productieproces
een absolute vereiste is. SPC Blue is zeer goed zichtbaar!
Bestelreferentie
SPC105-E

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Artikelnummer Omschrijving
Aantal / Verpakking
813735 DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden 100 Doek(en) / Zak

OIL PLUS – Onze meest populaire olieabsorberende
rollen voor algemene industriële toepassingen.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minder pluisvorming.
• Geschikt voor toepassingen die zowel een hoog absorptievermogen als
extra sterkte vereisen.
• Het ideale absorptiemiddel om machinenevel op te vangen.
• Verkrijgbaar met perforaties voor extra gebruiksgemak en minder afval.
• Groot aantal formaten beschikbaar.
Bestelreferentie
OP15-E
OP15-P-E
OP15-DP-E
OP15-DPS-E
OP30-E
OP30-P-E
OP30-DP-E

Artikelnummer
813750
813751
813752
813753
813754
813755
813756

OP365-P

834175

Omschrijving
ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 22 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, enkel olie, 19 cm x 15 m, zwaar gewicht, geperforeerd en
gebonden (60 doeken per rol)

Absorptiecapaciteit (Liter)
114

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Te gebruiken in opslagruimten ...

Aantal / Verpakking
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos

Absorptiecapaciteit (Liter)
92
92
92
46
185
185
185

1 Rol(len) / Zak
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...of rond en onder machines om
lekken en spatten op te vangen.

OIL PLUS – Onze meest populaire olieabsorberende
doeken. Perfect voor algemeen dagelijks gebruik en het 2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
verwijderen van lekkages.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Het perfecte absorptiemiddel bij lekkages in de werkplaats.
• Geperforeerd: zo beperkt u het afval en betaalt u minder voor de
afvalverwijdering.
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minder pluisvorming.
• Verkrijgbaar met SPC’s unieke Dispense & Dispose-systeem voor meer
gebruiksgemak en een lagere kost per doek.
Bestelreferentie
OP100-E

Artikelnummer Omschrijving
813732 DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden,
OP150-DND-E 813733
Dispense & Dispose-systeem
OP200-E
138589 DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden

één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Aantal / Verpakking
100 Doek(en) / Doos
150 Doek(en) /
Dispenser box
200 Doek(en) / Doos

Absorptiecapaciteit (Liter)
106

Oil Plus-doeken onder lekkende
oliekannen en vaten.

158
152

Zwarte afvalzakken, inhoud 151 liter, zijn
apart verkrijgbaar. Bestelreferentie: BAG150DND
Dispense & Dispose-systeem:
Gemakkelijke toegang tot het product dankzij de handige dispenser. Na de
opruiming verdwijnen de gebruikte doeken in de meegeleverde afvalzakken.

1

2

3
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Olieabsorberende rollen en doeken
SXT – Extra sterke olieabsorberende rollen.
Bestemd voor toepassingen die een duurzaam, niet-pluizend
en scheurvast absorptiemiddel vereisen.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• 3-laagse structuur biedt extra sterke en
duurzaamheid.
• De spinvlies buitenlagen zorgen voor een langere
levensduur en een grotere scheurvastheid.
• Ideaal voor plaatsen die matig worden belopen.
• Geperforeerd voor extra gebruiksgemak en
minder afval.

Houdt de omgeving van machines droog
en veilig.

Bestelreferentie

Artikelnummer

SXT315-P-E

813748

SXT330-DP-E

813749

Omschrijving
ROL, 38 cm x 46 m, medium gewicht,
geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, medium gewicht,
dubbel geperforeerd en gebonden

3-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

Aantal /
Verpakking

1 Rol(len) / Dispenser box 70
1 Rol(len) / Doos

SXT – Extra sterke olieabsorberende doeken.
De perfecte oplossing wanneer duurzaamheid
of scheurvastheid vereist zijn.

Voor gebruik op een werkbank ...

...of als reinigingsdoek! Zachte en duurzame
boven- en onderlaag maken dit product ideaal
voor het reinigen van gereedschappen en
machineonderdelen.

14

• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Duurzame boven- en onderlaag zorgen voor extra sterkte en
een langere levensduur.
• Geringe pluisvorming – perfect om te gebruiken als
reinigingsdoek, geen risico op loskomende vezels.
• Zacht en soepel, bijgevolg gebruiksvriendelijk.
• Geperforeerd – gebruik enkel de benodigde hoeveelheid en
verminder de hoeveelheid afval.

Bestelreferentie

Artikelnummer

SXT200-E

813730

SXT300-E

813731

Omschrijving

Absorptiecapaciteit (Liter)

141

3-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

Aantal / Verpakking

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd
200 Doek(en) / Doos
en gebonden
DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht,
100 Doek(en) / Doos
geperforeerd en gebonden

Absorptiecapaciteit (Liter)
139
81

Olieabsorberende vatdekselmatten - Filtratie: SF-microvezels

Olieabsorberende vatdekselmatten –
Vatendeksels en vloer blijven schoon.
• Absorberen olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Creëren een droge en veilige werkomgeving. Voorkomen dat er
bij het pompen gemorste vloeistof op de grond terechtkomt.
• Voorgesneden uitsparingen passen perfect op een 200 liter vat.

Probleem:
Olie en vuile doeken op het vat.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

DTO25-E

813784

VATDEKSELMATTEN, Ø 56 cm

25 Stuk(s) / Doos

26

Oplossing:
Vatdekselmat op het vat.
Geen olie en vuile doeken meer op het vat.

SF-microvezels –
Speciaal ontwikkeld voor het filteren van olie uit
water en vochtige lucht.
• Hoog absorptievermogen: absorbeert tot 15 maal het eigen gewicht.
• Geschikt voor filtratie bij minimaal debiet.
• Geen extra druk vereist om de olieachtige vloeistof door de vezels te
laten stromen.
• Microvezels kunnen worden gebruikt in containers van om het even
welke vorm of grootte.
• Uitgebreide toepassingsmogelijkheden, zoals voorfilters voor
compressors, verffiltratie, waterfiltratie enz.

Patronen voor gebruik in containers.
Filtratie van het afvalwater alvorens het
wordt afgevoerd naar het afwateringsgebied.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

PSF10
SF1

134430
813796

FILTRATIESLANGEN, Ø 13 cm x 1 m
MICROVEZELS, los, 50 kg / Doos

10 Stuk(s)
1 Doos

120
782
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SPC Olie skimmers - Olieabsorberende soc’s en kussens
SPC-olie skimmers – houden uw putten, tanks, afvoeren en reservoirs olievrij.
• Absorberen olie en oliehoudende vloeistoffen, maar zijn
waterafstotend.
• Blijven drijven, zelfs na verzadiging.
• Sterke buitenhoes voor meer duurzaamheid.

SPC818-E

Voorzien van een touw om plaatsing en
ophaling te vergemakkelijken.

SPC518

SPC10

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SPC818-E
SPC518
SPC10

813773
813774
813783

OLIE SKIMMERS, Ø 20 cm x 45 cm, zwaar gewicht
OLIE SKIMMERS, Ø 13 cm x 45 cm, standaard gewicht
KUSSENS, 36 cm x 64 cm

10 Stuk(s) / Zak
10 Stuk(s) / Doos
10 Stuk(s) / Zak

119
48
205

Olieabsorberende soc’s – Het ideale absorptiemiddel voor het absorberen van gemorste
vloeistoffen en lekkages rond machines.
• Absorberen olie en oliehoudende vloeistoffen, geen water.
• Verschillende formaten: altijd de juiste lengte voor uw
toepassing.
• Sterke zuigkracht: absorptie begint meteen na contact
met de gemorste vloeistof, de soc hoeft niet te worden
omgedraaid.
• Dankzij zijn flexibiliteit vormt de soc zich probleemloos langs
machines en hoeken.
• FLEXISOC: De ultieme soc voor meer flexibiliteit. Snij de soc
af op de gewenste lengte en bevestig de clips.

Probleem:
Lekken en spatten veroorzaken een gladde
werkvloer.

Oplossing:
Soc’s absorberen onmiddellijk de gemorste
vloeistof en creëren een propere en veilige
werkomgeving.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

OIL430
OIL412
OIL806
OIL124
OIL561

813775
813776
813777
813778
813779

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
SOC’s, Ø 7,6 cm x 244 cm
SOC’s, Ø 7,6 cm x 366 cm
FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m en 30 clips

30 Stuk(s) / Doos
12 Stuk(s) / Doos
6 Stuk(s) / Doos
4 Stuk(s) / Doos
1 Stuk(s) / Doos

106
43
43
43
49

Olieabsorberende kussens – Ideaal voor het absorberen van gemorste vloeistoffen in
nauwe ruimten en onder aanhoudende lekken.
• Absorberen olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Twee verschillende formaten - voor iedere
toepassing het juiste formaat.

16

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

OIL1818
OIL1818-2
OIL99

813780
813781
813782

KUSSENS, 43 cm x 48 cm
KUSSENS, 43 cm x 48 cm
KUSSENS, 23 cm x 23 cm

16 Stuk(s) / Doos
8 Stuk(s) / Doos
32 Stuk(s) / Doos

108
54
44

Page header

Op het water
Groot absorptievermogen op het water
Op het water

SPC-absorptiemiddelen voor op het water blijven drijven en zijn
geschikt voor het indammen en absorberen van olieverontreinigingen
op het water. Deze absorptiemiddelen verwijderen alle ongewenste
vloeistoffen in meren, rivieren, stromen en langs kustlijnen. Ze hebben
een groot absorptievermogen en kunnen snel worden ingezet in
veeleisende noodsituaties.

Aanbevolen voor:
•
•
•
•
•
•

Jachthavens
Op boten en schepen
Los- en laadkaaien
Toevoerleidingen
Overslagpunten voor vloeistoffen buiten
Brandstofopslagtanks

De technologie

SPC olieabsorberende slangen bevatten sterk absorberende
polypropyleenvezels verpakt in een duurzame hoes en voorzien
van een touw voor extra sterkte. De slangen zijn voorzien van
roestvrijstalen connectoren aan elk uiteinde zodat de slangen
makkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De clips zorgen voor
extra sterkte bij het slepen en tijdens de ophaling wat belangrijk is
wanneer de slangen verzadigd zijn met olie.

www.bradyeurope.com
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Op het water - Olieabsorberende rollen & slangen
ENV – Olieabsorberende rollen, basiskwaliteit. Ideaal voor gebruik op het water.
• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Sterker en duurzamer product met een
verbeterde afwerking: ziet er niet alleen beter
uit, maar absorbeert ook beter.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

ENV150-E
ENV152-E

813761
813762

ROL, 96 cm x 44 m, zwaar gewicht
ROL, 48 cm x 44 m, zwaar gewicht

1 Rol(len) / Zak
2 Rol(len) / Zak

274
274

ENV – Olieabsorberende doeken met MAXX-technologie. Superieur absorptievermogen,
extra sterkte en minder gewicht voor lagere afvalverwijderingskosten.
1-LAAG
Smeltspin polypropyleen

• MAXX-doeken absorberen tot 24 maal hun eigen gewicht in olie.
• Dankzij de MAXX-technologie heeft u minder materiaal nodig om dezelfde
hoeveelheid olie te absorberen, waardoor de kosten voor afvalverwijdering
verminderen.
• MAXX-doeken zijn bovendien tot 25% sterker! De verbeterde afwerking
zorgt voor minder pluisvorming en biedt een hogere scheurvastheid.
• Verpakt in dozen voor meer gebruiksgemak en een gemakkelijke opslag.
• Ideaal voor milieugerelateerde/industriële toepassingen die een
absorptiemiddel met een lage kost en een groot absorptievermogen
vereisen.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

AbsorptieAantal / Verpakking capaciteit (Liter)

ENV100-M
ENV200-M
ENV300-M
ENV400-M

813741
813742
813743
813744

MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht
MAXX-DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht

100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos

130
211
107
106

SPC olieabsorberende slangen – Slangen van topkwaliteit voor het absorberen en
indammen van gemorste olie op water.

Meerdere slangen vormen een barrière om de gemorste olie in te
dammen en te controleren.

Metalen karabijnhaken en
ringen.
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Vier metalen clips voor extra
sterkte.

• Stoten water af en absorberen olie en oliehoudende vloeistoffen
• SPC810-E & SPC816-E slangen absorberen nu nog meer dankzij de
grotere diameter (groter contactoppervlak) en de extra vulling
• Blijven drijven, zelfs na verzadiging
• Sterke buitenhoes voor meer duurzaamheid
• De koord binnenin de slang zorgt voor extra sterkte tijdens de ophaling
• De binnenhoes houdt het absorptiemateriaal in de slangen intact
• 3-4 metalen clips aan de uiteinden van de slang zorgen voor extra sterkte
en voorkomen dat de slangen scheuren bij het ophalen
• Dankzij de metalen karabijnhaken en ringen kunnen meerdere slangen
eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld.
Bestelreferentie

Artikelnummer

SPC810-E
SPC816-E
SPC510
SPC516

813767
813768
813769
813770

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

SLANG, Ø 20 cm x 3 m, (21 kg/zak)
SLANG, Ø 20 cm x 5 m, (18,2 kg/zak)
SLANG, Ø 13 cm x 3 m
SLANG, Ø 13 cm x 5 m

4 Stuk(s) / Zak
2 Stuk(s) / Zak
4 Stuk(s) / Zak
2 Stuk(s) / Zak

316
263
123
101

Op het water - Olieabsorberende slangen en oliekeerschermen

ENV olieabsorberende slangen – Het goedkope alternatief.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

ENV810
ENV510

813771
813772

SPCMB-0525

813803

SLANG, Ø 18 cm x 3 m
SLANG, Ø 13 cm x 3 m
OLIEKEERSCHERM MINI, totale hoogte 20 cm
(drijflichaam 7,5 cm – schort 12,5 cm) x 7,5 m
lengte

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

4 Stuk(s) / Zak
4 Stuk(s) / Zak

259
123

1 Stuk(s) / Stuk

–

Blauwe buitenhoes gevuld
met een mix van wit en
gekleurd polypropyleen.

SPC oliekeerschermen – Voor het indammen van olieverontreinigingen op het water.
Oliekeerscherm mini – De ideale oplossing voor
olieverontreinigingen in kalme wateren.
•
•
•
•
•
•
•
•

Draagbaar - ideaal voor afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.
Lichtgewicht - probleemloos te hanteren door één persoon.
Vereist een minimum aan opbergruimte.
De ideale oplossing voor brandweerkorpsen, eerstehulpdiensten en bedrijven die vloeistoffen
transporteren over water.
De ballastketting zorgt voor de nodige stabiliteit tijdens het gebruik.
PVC-gecoat materiaal voor extra duurzaamheid.
Snel en gemakkelijk te monteren, wat een snelle reactie mogelijk maakt bij verontreinigingen
in kleine rivieren en kanalen.
Een optionele draagtas in pvc beschermt het oliekeerscherm tijdens de opslag en
vergemakkelijkt het transport.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

SPCMB-BAG

813804

DRAAGTAS voor 1 oliekeerscherm mini

1 Stuk

Oliekeerscherm junior – Een duurzaam en weersbestendig
oliekeerscherm voor langdurig gebruik.
• Perfect voor kalme en beschermde wateren met lichte stroming.
• Aluminium ASTM-connectoren voor het verbinden van meerdere
keerschermen.
• Ballastketting zorgt voor extra sterkte en stabiliteit.
• De lus kan worden gebruikt als handvat bij het dragen of manueel
koppelen van het oliekeerscherm.
• PVC-gecoat materiaal voor extra duurzaamheid.
• Vereist een minimum aan onderhoud.
• Langere schort en groter drijflichaam voor ruwe wateren.
• De ideale keuze voor gebruik in jachthavens en op binnenwateren.

Bestelreferentie

Artikelnummer

SPCJR-1210 813805
SPCJR-1205 813806

Aantal /
Verpakking

Omschrijving
OLIEKEERSCHERM JUNIOR, totale hoogte 45 cm
(drijflichaam 15 cm – schort 30 cm) x 30 m lengte
OLIEKEERSCHERM JUNIOR, totale hoogte 45 cm
(drijflichaam 15 cm – schort 30 cm) x 15 m lengte

1 Stuk
1 Stuk

www.bradyeurope.com
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Op het water - Olieabsorberende slepen en olienetten
SPC sleep – Ontwikkeld voor het snel en efficiënt verwijderen van olie op het
wateroppervlak.
• De scheurvaste blauwe spinvlies toplaag zorgt voor extra
sterkte en duurzaamheid.
• De aangebrachte nylonband maakt het mogelijk om
meerdere slepen met elkaar te verbinden en zorgt voor
extra sterkte bij het ophalen van de verzadigde sleep.
• Dankzij de stevige nylonband kan de sleep makkelijk
aan een olieabsorberende slang of aan een boot worden
vastgemaakt.

Nylon band biedt extra sterkte.
Ideaal om te slepen achter een boot.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SPC1900-E

813799

SLEEP, 48 cm x 30,5 m

1 Stuk(s) / Zak

94

SPC olienetten en -sleepnetten – Het perfecte absorptiemiddel om zware oliën
te verwijderen.
• Ideaal voor zware oliën zoals bunkerolie, ruwe olie en oliën nr.
4, 5 en 6.
• Groot absorptievermogen: absorberen 20 tot 60 maal hun eigen
gewicht.
• Werkt zelfs bij zeer lage temperaturen.
• Kies tussen olienetten voor het verwijderen van olie op rotsen en
palen, of oliesleepnetten voor het reinigen van de kustlijn of om
achter een boot aan te slepen.

Gemakkelijke ophaling na verzadiging.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

ONO30

813800

ODN08

813801

Individuele OLIENETTEN
OLIESLEEPNET, 30 olienetten vastgemaakt aan een touw
van 15 meter

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

30 Stuk(s) / Zak

57

1 Stuk(s) / Zak

57

Cansorb – Een 100% organisch olieabsorberend materiaal
voor het verwijderen van olie op het land en op het water.
• Gemaakt van kwalitatief veenmos.
• Snelle absorptie dankzij de sterke zuigkracht.
• Sluit de olie onmiddellijk in bij aanraking.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Volume

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

CS-CB18

813802

CANSORB, geperst

0.05 m³

1 Stuk(s) / Zak

67

Universeel
Voor het opruimen van gemorste vloeistoffen en
lekkages binnen
Universeel absorptievermogen

Gebruik universele absorptiemiddelen overal in uw bedrijf
voor het opruimen van oliën, koelvloeistof, oplosmiddelen en
vloeistoffen op waterbasis. Ze zijn ideaal voor binnengebruik,
voor het verwijderen van lekkages en spills rond machines, onder
lekkende leidingen of aansluitingen, in intensief belopen zones
en tijdens algemene onderhoudswerkzaamheden. Bovendien
verbergt de grijze kleur lekkages en druppels en voorkomt zo
vroegtijdige vervanging.

Geabsorbeerde vloeistoffen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koelvloeistoffen
Oplosmiddelen
Oliën
Benzine
Plantaardige olie
Kerosine
Latexverf
En andere vloeistoffen op waterbasis

De technologie

De gebruikte technologie (aantal, type en gewicht van de lagen)
bepaalt mee de sterkte en het absorptievermogen van elk
universeel absorptiemiddel. Deze informatie en de kenmerken
van het product (gebonden, geperforeerd) helpen u bij het kiezen
van het beste absorptiemiddel voor uw toepassing.

www.bradyeurope.com
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Universele absorptie
Assortiment universele absorptiemiddelen:
Al deze doeken en rollen hebben een sterk absorberende polypropyleenkern. Kenmerken zoals duurzaamheid, gewicht en spinvlies toplaag bieden u
veelzijdige absorptiemogelijkheden voor uw specifieke toepassing.
Toepassingen.Duurzaamheid. Pluisvorming.

Gewicht.

Structuur

Ideaal voor industriële
toepassingen die een
absorptiemiddel met
een voordelige prijs
en een hoge absorptie
vragen

Gemiddelde
pluisvorming

Medium en
licht gewicht

Geschikt voor
algemene, industriële
toepassingen zoals
onderhoudswerkzaamheden
en het opruimen van
lekkages

Gemiddelde
pluisvorming

Extra sterk absorptiemiddel
voor industriële
toepassingen waar
duurzaamheid en geringe
pluisvorming vereist zijn

Geringe
pluisvorming

Gemiddelde
pluisvorming

Page 25

Rollen met veelzijdige
toepassingsmogelijkheden:
in looppaden, rond
werkstations, ...

Universele
Allwik-soc’s
en -kussens,
vatdekselmatten
en wipes

Voor algemene reiniging
en het absorberen van
lekkages en gemorste
vloeistoffen rond machines,
in nauwe ruimten, enz.

GP
universele
doeken en rollen
Pagina 23

MRO Plus®
universele
doeken en rollen
Pagina 23, 24

UXT
universele
doeken en rollen
Pagina 24

HT
universele
rollen

Pagina 25, 26

Battlemat®
universele
rollen
Pagina 32
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Hoge slijtvastheid,
ideaal voor gangen en
looppaden met matig
verkeer

1-LAAG

Smeltspin polypropyleen, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Zwaar en
medium
gewicht

Medium
en licht
gewicht

2-LAGEN

Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

3-LAGEN

Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

Zwaar gewicht

2-LAGEN

Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Geringe
pluisvorming

Zwaar gewicht

2-LAGEN

Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan
één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Universele rollen en doeken
GP – Universele rollen voor toepassingen die een
absorptiemiddel met een gunstige prijs en groot
absorptievermogen vragen.
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals oliën, water, oplosmiddelen
en koelvloeistoffen.
• GP-rollen hebben een verbeterde afwerking met minder pluisvorming en een
verhoogde scheurvastheid in vergelijking met traditionele 1-laagse rollen.
• Ideaal om grote gebieden af te dekken. Spatten en lekkages kunnen snel en
efficiënt worden opgevangen.

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

GP150-E
GP150-P-E
GP152-P-E

813826
813827
813828

ROL, 96 cm x 44 m, medium gewicht, gebonden
ROL, 96 cm x 44 m, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 48 cm x 44 m, medium gewicht, geperforeerd en gebonden

1 Rol(len) / Zak
1 Rol(len) / Zak
2 Rol(len) / Zak

192
192
192

GP – Voordelige, universele doeken gemaakt met
MAXX-technologie.
De perfecte combinatie van sterkte en superieure
absorptie!

1-LAAG
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd

• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Groot absorptievermogen, GP MAXX-doeken absorberen tot 18 maal hun eigen gewicht.
• Dankzij de MAXX-technologie heeft u minder product nodig om dezelfde hoeveelheid vloeistof te
absorberen. Daardoor betaalt u ook minder voor de afvalverwijdering.
• GP MAXX-doeken hebben een verbeterde afwerking met minder pluisvorming in vergelijking met
traditionele 1-laagse doeken – beter uitzicht en betere prestaties.
• Verpakt in dozen voor meer gebruiksgemak en een gemakkelijke opslag.
• Ideaal voor industriële toepassingen die een absorptiemiddel met een lage kostprijs en een groot
absorptievermogen vereisen.

Gebruik pro-actief om onverwachte
lekkages op te vangen.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

GP400-M
GP100-M
GP200-M

134429
813812
813813

MAXX-DOEKEN, 40 cm x 50 cm, licht, geperforeerd en gebonden
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden

100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos

79
91
158

MRO PLUS – De meest populaire universele rollen
voor algemene industriële toepassingen.
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals oliën, water,
oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minder
pluisvorming.
• Geschikt voor toepassingen die zowel een groot absorptievermogen als
extra sterkte vereisen.
• Verkrijgbaar met perforaties voor extra gebruiksgemak en minder afval.
• Keuze uit verschillende formaten afhankelijk van uw toepassing,
inclusief een handige dispenser.

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Ideaal rond machines voor het absorberen
van machinenevel.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

MRO15-E
MRO15-P-E
MRO15-DP-E
MRO15-DPS-E
MRO315-P-E
MRO30-E
MRO30-P-E
MRO30-DP-E
MRO330-DP-E
MRO365-P

813817
813818
813819
813820
813821
813822
813823
813824
813825
834176

ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 22 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 46 m, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, universeel, 19 cm x 15 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden (60 doeken per rol)

1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Zak

92
92
92
46
73
185
185
185
147
15
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Universele rollen en doeken
MRO PLUS – Onze meest populaire universele doeken.
Perfect voor algemene industriële onderhoudswerkzaamheden en
het opruimen van lekkages.

MRO-doeken onder lekkende dichtingen
en aftapkranen. Ideaal voor het opvangen
van spatten.

Dispense & Dispose-systeem:
Gemakkelijke toegang tot het product dankzij
de handige dispenser. Na de opruiming
verdwijnen de gebruikte doeken in de
meegeleverde afvalzakken.

• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals oliën, water,
oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minder
pluisvorming.
• Het perfecte absorptiemiddel bij lekkages in de werkplaats.
• Geperforeerd: zo beperkt u het afval en betaalt u minder voor
afvalverwijdering.
• Verkrijgbaar met SPC’s unieke Dispense & Dispose-systeem voor meer
gebruiksgemak en een lagere kost per doek.
Bestelreferentie

Artikelnummer Omschrijving

MRO200-E

138588

MRO100-E

813809

MRO150-DND-E 813811

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd
en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd
en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd
en gebonden, Dispense & Dispose-systeem

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies
aan één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

200 Doek(en) / Doos

152

100 Doek(en) / Doos

106

150 Doek(en) / Dispenser
box

158

Zwarte afvalzakken, inhoud 151 liter, zijn apart verkrijgbaar. Bestelreferentie: BAG-150DND

UXT – Extra sterke universele rollen voor toepassingen die een duurzaam, niet-pluizend en
scheurvast absorptiemiddel vereisen.
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals oliën, water,
oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• 3-laagse structuur biedt extra sterke en duurzaamheid.
• De spinvlies buitenlagen zorgen voor een langere levensduur en een
grotere scheurvastheid.
• Dankzij het niet-pluizende spinvlies heeft u geen last van
loskomende vezels en is het product sterker en scheurvaster.
• Ideaal voor plaatsen die matig worden belopen.
• De perforaties laten toe precies de juiste hoeveelheid materiaal te
gebruiken, wat leidt tot minder afval.

3-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

UXT315-P-E
UXT330-DP-E

813815
813816

ROL, 38 cm x 46 m, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden

1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Doos

70
141

UXT – Extra sterke universele doeken. Het ideale absorptiemiddel voor industriële
toepassingen die duurzaamheid en scheurvastheid vereisen.

Het ideale adsorptiemiddel voor het reinigen van ruwe oppervlakken en
machineonderdelen. Geen risico op loskomende vezels die achterblijven.
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• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals
oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Het duurzame spinvlies zorgt voor extra sterkte en
bevordert een langere levensduur.
• Weinig pluisvorming: perfect om te gebruiken als
reinigingsdoek, geen risico op loskomende vezels.
• Zacht en soepel absorptiemiddel voor eenvoudig
gebruik.
• Geperforeerd – gebruik enkel de hoeveelheid die u
nodig heeft en verminder zo de hoeveelheid afval.

3-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

UXT200-E
UXT300-E

813807
813808

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden

200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos

139
81

Universele rollen, kussens en vatdekselmatten
HT – Multifunctionele, universele rol: te gebruiken als doek, wipe, rol, kussen of
soc!
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals oliën, water,
oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
• Handige dispenser voor gemakkelijke toegang tot het product.
• Meerdere perforaties: altijd de juiste hoeveelheid en minder afval.
• 2-laagse constructie voor extra duurzaamheid, een goede absorptie en
geringe pluisvorming aan één zijde.
Bestelreferentie

Artikelnummer

HT555-E

813836

HT777-E

813837

Omschrijving
ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht,
gebonden en geperforeerd
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht,
gebonden en geperforeerd

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan één zijde, gebonden
en (optioneel) geperforeerd

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

1 Rol(len) / Dispenser box

92

1 Rol(len) / Doos

185

5 in 1

Als WIPE

Als KUSSEN

Als DOEK

Als SOC

Als ROL

Allwik-kussens – Ideaal om te gebruiken in moeilijk toegankelijke
ruimten en onder aanhoudende lekken.
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen
zoals water, oplosmiddelen, koelvloeistoffen,
oliën en antivries.
• Twee verschillende formaten, geschikt voor
elke toepassing.
Bestelreferentie

AbsorptieAantal / Verpakking capaciteit (Liter)

Artikelnummer Omschrijving

AW1818
813792
AW1818-2 813793
AW99
813794

KUSSENS, 43 cm x 48 cm
KUSSENS, 43 cm x 48 cm
KUSSENS, 23 cm x 23 cm

16 Stuk(s) / Doos
8 Stuk(s) / Doos
32 Stuk(s) / Doos

104
52
42

Ideaal onder machines of in nauwe ruimten.

Allwik-vatdekselmatten – vatendeksels en vloer blijven proper.
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen zoals
water, oplosmiddelen, koelvloeistoffen, oliën en
antivries.
• Creëren een droge en veilige werkomgeving door
te voorkomen dat er bij het pompen gemorste
vloeistof op de grond terechtkomt.
• Gestanste uitsparingen passen perfect op een
200 liter vat.
Geen vloeistoffen meer die langs
het vat naar beneden lopen.

Perfecte pasvorm dankzij de
uitsparingen.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

DTA25-E

813795

VATDEKSELMAT, Ø 56 cm

25 Stuk(s) / Doos

26
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Universele soc’s en wipes
CornCob Socs - Ecologische Slikwik-soc om gemorste vloeistoffen in te dammen
Dam gemorste vloeistoffen in met onze ecologische Slikwik-soc
• Voorkom dure opruimingen door een bijzonder flexibele soc aan te brengen rond
lekgevoelige machines
• Voorkom slip- en valpartijen door gemorste vloeistoffen in te dammen voordat ze zich
over de werkvloer verspreiden
• Bescherm het milieu door te voorkomen dat gemorste vloeistoffen afvoerputten,
deuropeningen of poorten bereiken met een ecologische soc gevuld met gemalen
maïskolven
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SW46

107836

SLIKWIK absorberende soc

40 Stuk(s) / Doos

761

Allwik-Soc’s – Voor het absorberen van
lekkages rond machines.
•
•
•
•

Vormt zich probleemloos rond machines voor een
propere en veilige werkvloer.

Absorbeert diverse industriële vloeistoffen, inclusief agressieve chemicaliën.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes, altijd het juiste formaat voor uw toepassing.
Dankzij zijn flexibiliteit past de soc probleemloos rond hoeken en machines.
Gevuld met universeel smeltspin polypropyleen.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

AW430
AW412
AW806
AW124

813788
813789
813790
813791

SOC’s,
SOC’s,
SOC’s,
SOC’s,

Ø
Ø
Ø
Ø

7,6
7,6
7,6
7,6

cm
cm
cm
cm

x
x
x
x

122
122
244
366

cm
cm
cm
cm

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

30 Stuk(s) / Doos
12 Stuk(s) / Doos
6 Stuk(s) / Doos
4 Stuk(s) / Doos

106
43
43
43

Flexisoc – De ultieme soc voor meer flexibiliteit.
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen.
• Gebruiksvriendelijk: snij de soc af op de gewenste lengte en bevestig de clips.
• Kostenbesparend. Het is niet langer nodig om soc’s met verschillende afmetingen te
stockeren. Vanaf nu gebruikt u slechts één soc voor al uw toepassingen.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

AW561

813787

FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m + 30 clips 1 Stuk(s) / Doos

Absorptiecapaciteit (Liter)
49

Slikwik-wipes – Perfect voor het reinigen van gereedschappen en machineonderdelen, en voor het absorberen
van kleine lekkages.
• Absorberen olie, water, oplosmiddelen en zelfs zuren.
• Lagere kost per wipe in vergelijking met herbruikbare wipes. Geen extra
reinigingskosten.
• Het eenmalige gebruik voorkomt het risico op achtergebleven chemicaliën of
metaalsplinters – een potentieel probleem bij herbruikbare wipes
• Schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen hechten zich beter vast aan de
microstructuur van de wipe. Hierdoor heeft u minder product nodig in vergelijking met
katoenen of papieren wipes.
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Bestel-referentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptie-capaciteit (Liter)

Kleur

SW1200

813814

WIPE, 32 cm x 36 cm, 10 pakketten van 50 gevouwen wipes

500 Stuk(s) / Doos

48

Blauw

Page header

Chemisch
Kleurcodering voor veiligheid
Chemisch absorptievermogen

Geabsorbeerde vloeistoffen:

De technologie

•
•
•
•
•
•
•
•

Waarschuw uw medewerkers voor de aanwezigheid van
chemicaliën met de groene en gele absorptiematerialen van
SPC. Deze chemische absorptiemiddelen zijn behandeld met
oppervlakteactieve stoffen en kunnen worden gebruikt voor een
groot aantal chemicaliën zoals fluorwaterstofzuur. Ze zijn chemisch
inert zodat ze niet reageren met agressieve vloeistoffen.

Zuren en basen
Agressieve chemicaliën
Oliën
Oplosmiddelen
Citroenzuur
Vloeistoffen op waterbasis
Natriumhydroxide
En andere chemicaliën

De gebruikte technologie (aantal, type en gewicht van de lagen)
bepaalt mee de sterkte en het absorptievermogen van elk chemisch
absorptiemiddel. Deze informatie en de kenmerken van het product
(gebonden, geperforeerd) helpen u bij het kiezen van het beste
absorptiemiddel voor uw toepassing.
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Chemische absorptie - Opvallende veiligheids- en chemische mat

Assortiment chemische absorptiemiddelen:

Al deze doeken en rollen hebben een sterk absorberende polypropyleenkern. Kenmerken zoals duurzaamheid, gewicht en spinvlies
toplaag bieden u veelzijdige absorptiemogelijkheden voor uw specifieke toepassing.
Toepassingen.Duurzaamheid.

Pluisvorming.

Gewicht.

Structuur

Medium en licht
gewicht

Opvallende
veiligheids- en
chemische mat
Pagina 28

Geschikt voor industriële
zones waar grote
duurzaamheid vereist is
en er een groot risico op
uitglijden, struikelen en
vallen bestaat

Geringe
pluisvorming

Universal®Plus
chemische
doeken, rollen
en slangen
Pagina 29, 30

Voor toepassingen met
agressieve chemicaliën die
een hogere duurzaamheid
vereisen

Gemiddelde
pluisvorming

Chemische
Hazwik-soc’s
en -kussens
Pagina 30

Om te voorkomen dat
lekkages zich verspreiden
naar omliggende ruimten, voor
het absorberen van gemorste
vloeistoffen en lekkages in
nauwe ruimten

2-LAGEN

Spinvlies - Smeltspin - gebonden en
geperforeerd

Medium
gewicht

2-LAGEN

Smeltspin polypropyleen + spinvlies
aan één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Afvalstroom met kleurcodering verhoogt de veiligheid en bespaart kosten!
Bespaar op uw afvalverwijderingskosten door gekleurde absorptiemiddelen te gebruiken in de
verschillende afdelingen en afvalstromen van uw bedrijf.

Voorbeeld: gebruik gele absorptiemiddelen op radioactieve plaatsen en groene daar waar
chloor wordt gebruikt. Voor het overige gebruikt u grijze sorbents. Dankzij een systeem met
kleurcodering krijgen uw medewerkers een beter inzicht in de afvalstroom.

Opvallende veiligheids- en chemische mat.
• Pictogram en absorbeermiddel in één
• Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid voor
het absorberen van industriële vloeistoffen en
agressieve chemicaliën
• Opvallend gele kleur zorgt voor meer
veiligheid en vereenvoudigt de scheiding van
gevaarlijk afval
• Duurzame 2-laags constructie (Spinvlies Smeltspin)
• Reageert niet met agressieve vloeistoffen.
Absorptiegewicht

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen + spinvlies aan beide zijden, gebonden
en geperforeerd

In de breedte
Geperfo- geperforeerd
reerd
(mm)

In de lengte
geperforeerd
(mm)

Bestelreferentie
Doek

Artikelnummer

Omschrijving

CH100-E

309070

BrightSorb absorberende veiligheidsdoek met hoge zichtbaarheid, 38 cm x 48 cm Zwaar

Ja

240,00 mm

CH200-E

309071

BrightSorb absorberende veiligheidsdoek met hoge zichtbaarheid, 38 cm x 48 cm Licht

Ja

240,00 mm

CH15-P-E

309072

BrightSorb absorberende veiligheidsrol met hoge zichtbaarheid, 38 cm x 46 cm

Medium

Ja

CH30-DP-E

309073

BrightSorb absorberende veiligheidsrol met hoge zichtbaarheid, 76 cm x 45,6 cm

Zwaar

Ja

380,00 mm

380,00 mm

CH303-DP-E

309074

BrightSorb absorberende veiligheidsrol met hoge zichtbaarheid, 76 cm x 91,2 cm

Zwaar

Ja

380,00 mm

380,00 mm

Aantal /
Verpakking
100 Dœk(en)
/ Doos
200 Dœk(en)
/ Doos

Absorptiecapaciteit
(Liter)
81
139

Rol

Aanbevolen toepassingen

• Voor gebruik op plaatsen waar agressieve
chemicaliën en zuren aanwezig zijn
• Kerncentrales
• Chemische interventiekits
• Laboratoria en ziekenhuizen

28

460,00 mm

1 Rol(len) / Zak
1 Rol(len) /
Doos
1 Rol(len) / Zak

78
155
263

• Elke industriële toepassing waarbij agressieve
vloeistoffen worden gebruikt
• Zones met loopverkeer of waar extra
duurzaamheid vereist is

Chemische doeken en rollen
UN-doeken en -rollen –
Voor gebruik met chemicaliën.
• Absorberen chemicaliën, inclusief zuren en bijtende producten.
• Het spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minder pluisvorming.
• Chemisch inert: het product veroorzaakt geen chemische reactie met de
geabsorbeerde vloeistof.
• Groene kleur geeft aan dat het product wordt gebruikt voor het opruimen van
chemicaliën.
• Groene kleur maakt het de gebruiker ook gemakkelijker om gevaarlijk afval
te herkennen en te scheiden voor een aangepaste afvalverwerking en lagere
afvalverwijderingskosten.
• Geperforeerd voor meer gebruiksgemak – gebruik enkel de hoeveelheid die
u nodig heeft.

2-LAGEN
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan één zijde, gebonden
en (optioneel) geperforeerd

Perfect voor het opruimen van gemorste chemicaliën ...

... of voor gebruik in laboratoria.

Doeken
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

UN100-E
UN1212-E

813842
813843

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
100 Doek(en) / Doos
DOEKEN, 30 cm x 30 cm, medium gewicht, gebonden, 50 doeken/pak, 4 pakken/dispenser 200 Doek(en) / Dispenser box

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)
87
80

Rollen
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

UN15-2DP-E
UN15-DP-E
UN15-DPS-E
UN30-DP-E
UN295-P

813844
813845
813846
813847
834177

ROL, 38 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 38 cm x 22 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, chemicaliën, 19 cm x 15 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden (60 doeken per rol)

2 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Zak

155
78
39
155
13
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Chemisch - UN-slangen, Hazwik-kussens en -soc’s
UN-slangen – De beste manier om grote hoeveelheden chemicaliën
te absorberen en in te dammen.
• Absorberen chemicaliën, zuren en basen alsook olie en vloeistoffen op waterbasis.
• Dankzij de metalen karabijnhaken en ringen kunnen meerdere slangen eenvoudig
aan elkaar worden gekoppeld.
• De met vier clips vastgemaakte koord binnenin de slang zorgt voor extra sterkte
tijdens de ophaling.
• Sterke buitenhoes voor meer duurzaamheid.
• De binnenhoes houdt het absorptiemateriaal in de slang intact.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

UN810
UN510

813848
813849

SLANG, Ø 20 cm x 3 m
SLANG, Ø 13 cm x 3 m

4 Stuk(s) / Zak
4 Stuk(s) / Zak

261
119

Hazwik-soc’s – Voorkomen dat gemorste chemicaliën zich verspreiden.
• Absorberen chemicaliën, zuren en basen.
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes, altijd het juiste formaat voor uw toepassing.
• Passen perfect rond machines en hoeken dankzij hun flexibele vorm.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

HAZ412
HAZ806
HAZ124

813850
813851
813852

SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
SOC’s, Ø 7,6 cm x 244 cm
SOC’s, Ø 7,6 cm x 366 cm

12 Stuk(s) / Doos
6 Stuk(s) / Doos
4 Stuk(s) / Doos

43
43
43

Snelle indamming van gemorste chemicaliën.

Hazwik-kussens – Voor het absorberen van gemorste vloeistoffen en
lekkages in nauwe ruimten.
• Absorberen chemicaliën, zuren en basen.
• Geschikt voor het opruimen van grote hoeveelheden
gemorste vloeistof na indamming.
• Ideaal voor gebruik in verpakkingen voor extra
bescherming tijdens het transport.
• Twee verschillende formaten, geschikt
voor elke toepassing.

Bescherming van vloeistoffen tijdens transport.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

HAZ1818
HAZ1818-2
HAZ99

813853
813854
813855

KUSSENS, 43 cm x 48 cm
KUSSENS, 43 cm x 48 cm
KUSSENS, 23 cm x 23 cm

16 Stuk(s) / Doos
8 Stuk(s) / Doos
32 Stuk(s) / Doos

104
52
42

Page header

Vloermatten
Propere, droge vloeren voorkomen uitglijden,
struikelen en vallen
Vloermatten

SPC absorberende vloermatten houden gang- en looppaden slipvrij door
gemorste vloeistoffen en lekkages te absorberen en in te dammen. Ze
zijn ontwikkeld voor de meest veeleisende toepassingen en perfect voor
intensief belopen zones en werkstations. Industriële vloermatten bieden
een goede grip en verhinderen dat vloeistoffen zich verspreiden naar
omliggenden ruimten.

Geabsorbeerde vloeistoffen:
•
•
•
•
•

Basen
Oliën
Chemicaliën
Oplosmiddelen
Vloeistoffen op waterbasis

De technologie

SPC absorberende vloermatten zijn gemaakt van duurzame,
polypropyleenvezels met een grotere vezeldiameter. Deze technologie
zorgt ervoor dat de vezels niet loskomen in en rond intensief belopen
zones en werkstations.
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Vloermatten
Assortiment absorberende vloermatten:
Al deze vloermatten hebben een sterk absorberende polypropyleenkern. Kenmerken zoals duurzaamheid, gewicht en structuur
bieden u veelzijdige absorptiemogelijkheden voor uw specifieke toepassing. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de meest
geschikte vloermat voor uw toepassing kiezen.
Gewicht.

Structuur

Hoge slijtvastheid, ideaal voor gangen en
looppaden met matig verkeer

Geringe
pluisvorming

Zwaar gewicht

2-lagen, smeltspin
polypropyleen + spinvlies
aan één zijde, gebonden en
(optioneel) geperforeerd

Combinatie van een antivermoeidheidsmat
met een absorberende inlegmat

Gemiddelde
pluisvorming

Zwaar gewicht

2-laagse structuur met
polypropyleenkern en spinvlies
toplaag

Universele vloermat ontworpen voor
algemene industriële toepassingen

Geringe
pluisvorming

Medium gewicht

Naaldgeponst polypropyleen

De ultieme olieabsorberende barrièremat
voor grote hoeveelheden gemorste vloeistof.
Ideaal voor zones met intensief verkeer

Geringe
pluisvorming

Zwaar gewicht

3-laagse structuur met
UV-bestendige toplaag en
een sterk absorberende
polypropyleenkern

Universele vloermat voor gangen en
looppaden die intensief worden belopen

Geringe
pluisvorming

Medium gewicht

Naaldgeponst polypropyleen

Geringe

Medium gewicht

3-laagse SMM structuur,
Spinvlies - Smeltspin Smeltspin toplaag

Toepassingen.Duurzaamheid.

Battlemat®
Pagina 32

Comfort spill
mat
Pagina 33
Absorberende mat met
klevende onderlaag
Pagina 33

TrackMat
Pagina 33
SIR (sorbent
industrial
rug)
Pagina 34

Pluisvorming.

Veiligheidsmat
met hoge zichtbaarheid
Pagina 34

Geschikt voor industriële zones waar
grote duurzaamheid vereist is en er een
groot risico op uitglijden, struikelen en
vallen bestaat

BSM (barrier
spill matting)
Pagina 34

Universele vloermat met speronderlaag voor
zones met een intensieve belasting (zelfs
door heftrucks) die slipvrij moeten zijn.
Uitstekende slijtvastheid

Geringe
pluisvorming

Medium gewicht

Naaldgeponst polypropyleen
met ondoordringbare
speronderlaag

De felle kleur en geprinte tekst de
aandacht vestigen op zones met een
hoog risico op uitglijden, struikelen
en vallen.

Geringe
pluisvorming

Medium gewicht

3-lagen, spinvlies/Celulose/
spinvlies

Veiligheidsmat met
hoge zichtbaarheid en
ondoorlaatbare onderlaag
Pagina 34

pluisvorming

BATTLEMAT – Rollen met camouflagepatroon.
Stevige bovenlaag verbergt lekkages en spatten voor langer
gebruik. De perfecte bescherming voor gebieden die matig
worden belopen.
• Absorbeert industriële vloeistoffen waaronder oliën, water, oplosmiddelen en
koelvloeistoffen.
• Het camouflagepatroon verbergt het vuil langer en voorkomt vroegtijdige
vervanging.
• Duurzame, scheurvaste toplaag is geschikt voor plaatsen die matig worden belopen.
• Ideaal voor gebruik in looppaden, in productiehallen, rond machines, onder
assemblagelijnen enz.
• Verkrijgbaar met perforaties voor meer flexibiliteit: scheur de gewenste hoeveelheid
af en voorkom onnodig afval.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

BM15-DP-E
BM30-DP-E
BM30X-E

813833
813834
813835

ROL, 38 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, gebonden

1 Rol(len) / Dispenser box
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos

97
194
194

Vloermatten
Comfort Spill Mat – De antivermoeidheidsmat die ook
absorbeert.
De Comfort Spill Mats van SPC zijn een combinatie van een
antivermoeidheidsmat met een absorberende inlegmat.
• Uniek ontwerp voorkomt vermoeide voeten en benen tijdens staande
werkzaamheden.
• Siliconevrij: daardoor is de mat geschikt voor gebruik in spuiterijen.
• Dankzij de hoge kwaliteit van het nitrilrubber is deze mat bestand
tegen olie.
• Ruw oppervlak houdt de absorberende antivermoeidheidsmat op zijn plaats.
• Met deze mat creëert u een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en beschermt u de vloer
tegen oliën en andere industriële vloeistoffen.
• Verkrijgbaar in twee versies: “Enkel olie” voor oliën en vetten, “Universeel” voor gebruik bij
algemene industriële vloeistoffen.
Kits
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrĳving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SA-AFO
SA-AFA

813829
813830

KIT “ENKEL OLIE bevat 1 geperforeerde rol van 76 cm x 46 m en 1 antivermoeidheidsmat van 82 cm x 152 cm
KIT “UNIVERSEEL bevat 1 geperforeerde rol van 76 cm x 46 m en 1 antivermoeidheidsmat van 82 cm x 152 cm

1 Kit
1 Kit

185
185

Navulverpakkingen
Bestelreferentie

Artikelnummer

OP30-P-E
813755
MRO30-P-E 813823

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
ROL, 76 cm x 46 m, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden

1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos

185
185

ToughSorb semi-permanente zelfklevende absorptiematten
De ToughSorb semi-permanente zelfklevende absorptiematten zijn de perfecte
oplossing voor wie gemorste vloeistoffen wil indammen en wil voorkomen dat ze zich
over de werkvloer verspreiden om ongevallen en gevaarlijke situaties te vermijden.
• Absorbeert tot 25% meer vloeistof dan gelijkaardige concurrerende producten.
• Kleeft op propere en vlakke oppervlakken. Eenvoudig en snel te verwijderen
zonder lijmresten achter te laten.
• Makkelijk aan te brengen.
• Geeft intensief belopen zones een esthetisch mooiere aanblik door de gemorste
vloeistof te maskeren.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Lengte
(m)

Breedte Aantal /
(mm)
Verpakking

AD15100-BLUE
AD30100-BLUE

148841
148840

ToughSorb zelfklevende absorptiemat
ToughSorb zelfklevende absorptiemat

30,48 m
30,48 m

381,00
762,00

Absorptiecapaciteit (Liter)

1 Rol(len) / Pak 55
1 Rol(len) / Pak 113

TRACKMAT – Olieabsorberende rollen voor intensief gebruikte
zones die een groot absorptievermogen en een uitstekende
duurzaamheid vereisen.

• Absorbeert olie en oliehoudende vloeistoffen.
• Bovenlaag uit naaldvilt zorgt voor maximum
sterkte en duurzaamheid. ideaal voor plaatsen
die intensief worden belopen.
• Antisliponderlaag houdt de mat op zijn plaats.
• De speronderlaag beperkt het doordringen van Geschikt voor
Ideaal onder lekkende Trackmat voorkomt
vlekken op de
buitengebruik dankzij transformatoren.
vloeistoffen tot de ondergrond.
ondergrond.
de UV-bestendige
• De grijze kleur verbergt lekken en vuil, wat
toplaag.
vroegtijdige vervanging voorkomt.
• UV-bestendige bovenlaag maakt de mat geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

TM30
TM58
TM19
TM29

813747
813763
813764
813765

DOEKEN, 74 cm x 74 cm, zwaar gewicht, gebonden en speronderlaag
MAT, 147 cm x 24,4 m, zwaar gewicht, gebonden en speronderlaag
MAT, 48 cm x 24,4 m, zwaar gewicht, gebonden en speronderlaag
MAT, 74 cm x 24,4 m, zwaar gewicht, gebonden en speronderlaag

30 Doek(en) / Zak
1 Rol(len) / Zak
2 Rol(len) / Zak
1 Rol(len) / Zak

95
207
135
104
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Vloermatten
SIR – Perfect voor intensief gebruikte zones en
werkstations die proper en veilig moeten zijn.
• Absorbeert alle vloeistoffen, inclusief agressieve chemicaliën.
• Naaldgeponst polypropyleen maakt het product scheurvast. Geschikt voor
intensief heftruckverkeer.
• De grijze kleur verbergt vlekken en bevordert een langere levensduur.
• Voorkomt dat vloeistoffen zich verspreiden naar omliggende ruimten.

Zo duurzaam dat heftrucks eroverheen
kunnen rijden!

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SIR36
SIR72

813840
813841

MAT, 91 cm x 91,50 m, medium gewicht
MAT, 182 cm x 45,75 m, medium gewicht

1 Rol(len) / Zak
1 Rol(len) / Zak

223
223

Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid.
• Voor gebruik op plaatsen waar chemicalien en zuren aanwezig zijn zoals kerncentrales,
laboratoria en ziekenhuizen.
• Ook geschikt voor zones met matig loopverkeer of waar extra duurzaamheid is vereist.
Bestelreferentie

Artikelnummer

CH15P

107690

CH30DP

107691

CH303

134360

Omschrijving
VEILIGHEIDSMAT, 38 cm x 46 m, medium gewicht, geperforeerd
en gebonden
VEILIGHEIDSMAT, 76 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel
geperforeerd en gebonden
VEILIGHEIDSMAT, 76 cm x 92 m, medium gewicht, dubbel
geperforeerd en gebonden

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

1 Rol(len) / Zak

73

1 Rol(len) / Zak

147

1 Rol(len) / Zak

243

BSM – Vloermat met ondoordringbare antislip
onderlaag. Perfect voor intensief gebruikte zones en
looppaden die droog, proper en slipvrij moeten zijn.

• Absorbeert olie, water en niet-agressieve chemicaliën.
• Dankzij de ondoordringbare antisliplaag kunnen vloeistoffen niet doordringen tot de ondergrond.
Opgelet! Voor een optimaal resultaat de vloer reinigen voor gebruik.
• Krult niet om of trekt niet krom.
• Naaldgeponste polypropyleenvezels maken het product scheurvast,
ideaal voor intensief gebruikte zones.
• Voorkomt dat gemorste vloeistoffen zich verspreiden naar
omliggende ruimten.

BSM zorgt voor een droge en slipvrije
werkomgeving.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

BSM3650
BSM100

813838
813839

MAT, 91 cm x 15,25 m, medium gewicht, speronderlaag
MAT, 91 cm x 30,48 m, medium gewicht, speronderlaag

1 Rol(len) / Zak
1 Rol(len) / Zak

46
92

Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid en ondoorlaatbare
onderlaag
• Universele, multifunctionele vloermat met groot
absorptievermogen.
• 3-laags constructie (spinvlies toplaag - polypropyleen kern ondoorlaatbare antisliplaag) voor ultieme duurzaamheid.
• Opvallende gele kleur zorgt voor meer veiligheid en
vereenvoudigt de scheiding van gevaarlijk afval.
• Product reageert niet met agressieve vloeistoffen.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

CHBB30
CHBB15
CHBB100

143498
143499
143500

Rol met hoge zichtbaarheid en ondoorlaatbare onderlaag, 76 cm x 30,48 m
Rol met hoge zichtbaarheid en ondoorlaatbare onderlaag, 38 cm x 30,48 m
Doeken met hoge zichtbaarheid en ondoorlaatbare onderlaag, 48 cm x 38 cm

1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos
100 Doek(en) / Doos

101
84
80

Milieuvriendelijk en hoge performantie
Re-Form™-absorptiemiddelen

Re-Form™-universele absorptiemiddelen zijn gemaakt van minimaal 80%
gerecycleerd krantenpapier en ander cellulosemateriaal.
Re-Form™-olieabsorptiemiddelen zijn voor 80% gemaakt van katoen.
Re-Form™-absorptiemiddelen hebben een superieur absorptievermogen,
wat leidt tot minder afval en lagere kosten voor afvalverwijdering.

Re-Form™-universele absorptiemiddelen

Aanbevolen voor:
• Koelvloeistoffen
• Oplosmiddelen
• Olie en benzine
• En andere vloeistoffen op waterbasis

Re-Form™-olieabsorptiemiddelen

De technologie

De unieke structuur van Re-Form™ garandeert een superieur
absorptievermogen. Re-Form™-absorptiemiddelen absorberen 25 tot 50%
meer dan traditionele popypropyleen sorbents. U heeft dus minder product
nodig voor hetzelfde resultaat. Minder afval maakt dit absorptiemiddel groen
en lean!

Aanbevolen voor:
• Vet
• Koelmiddel en transmissievloeistof
• En andere oliehoudende vloeistoffen

Kostenbesparing

Re-Form™-absorptiemiddelen zijn doorgaans goedkoper dan polypropyleen
absorptiemiddelen, want deze laatste zijn gemaakt op basis van olie en
afhankelijk van fluctuerende olieprijzen.

Re-Form™-universele aborptiemiddelen zijn niet geschikt voor gebruik
met agressieve chemicaliën.

www.bradyeurope.com
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Re-Form™ milieuvriendelijke absorptiemiddelen
Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar “groene”
absorptiemiddelen die het milieu sparen zonder in te boeten
aan kwaliteit en prestatievermogen. Als reactie op de
toenemende vraag introduceerde SPC het Re-Form™-gamma,
een reeks milieuvriendelijke absorptiemiddelen, gemaakt
van minimaal 70% gerecycleerd krantenpapier, cellulose of
katoen. Re-Form™-absorptiemiddelen hebben een superieur
absorptievermogen, zijn sterk en duurzaam, en passen perfect
in een groen beleid.
• Milieuvriendelijk: gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare
grondstoffen.
• Groter absorptievermogen: 25-50% meer dan polypropyleen
absorptiemiddelen.
• Kostenefficiënt: meer absorptie voor dezelfde prijs.
Minder gebruiken om meer te absorberen zorgt voor minder afval.
• Veilig: brandvertragend (universele versie) –
beantwoordt aan de ASTM E84-05-norm.
• Stabiele prijzen: niet afhankelijk van de sterk fluctuerende
olieprijs.

Assortiment Re-Form™-absorptiemiddelen:
Al deze doeken en rollen hebben een sterk absorberende kern gemaakt van gerecycleerde materialen. Kenmerken zoals duurzaamheid,
gewicht en spinvlies bieden u veelzijdige absorptiemogelijkheden voor uw specifieke toepassing.
Toepassingen
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Re-Form™
universele
doeken en soc’s
Pagina 37

Voordelig absorptiemiddel
voor algemene
onderhoudswerkzaamheden
en het opruimen van kleine
lekkages

Re-Form™
Plus universele
doeken en rollen
Pagina 37

Geschikt voor
algemene industriële
toepassingen

Re-Form™
XPlus universele
doeken en rol
Pagina 38

Voor toepassingen die
duurzaamheid en beperkte
pluisvorming vereisen
(plaatsen met licht
loopverkeer, wandelpaden en
rond werkstations)

Re-Form™
olieabsorberende
doeken en soc’s
Pagina 38

Groot absorptievermogen,
voor het opruimen
van lekkages en
reinigingstoepassingen

Duurzaamheid Pluisvorming

Gewicht

Structuur

Zwaar,
medium en
licht gewicht

Minimaal 80%
gerecycleerd
krantenpapier en
cellulose

Gemiddelde
pluisvorming

Zwaar, medium
en licht gewicht

Minimaal 80%
gerecycleerd
krantenpapier en
cellulose met toplaag
aan één zijde

Geringe
pluisvorming

Medium
gewicht

Minimaal 80%
gerecycleerde cellulose
met dubbelzijdig
polypropyleen-toplaag

Hoge
pluisvorming

Geringe
pluisvorming

Zwaar
gewicht

Minimaal 80%
gerecycleerd katoen
en cellulose met
dubbelzijdige toplaag
(enkel bij de doeken)

Re-Form™ milieuvriendelijke absorptiemiddelen
Re-Form™ – Universele doeken en soc’s om gemorste
vloeistoffen en lekkages op te ruimen.
• Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en ander
cellulosemateriaal.
• Geschikt voor industriële vloeistoffen zoals water, olie en nietagressieve chemicaliën.
• Een groter absorptievermogen betekent minder product nodig om
op te ruimen.
• Geschikt om spatten op te vangen en occasionele lekkages op te
ruimen.
• Brandvertragend: voldoet aan de ASTM E84-05-norm.
Bestelreferentie Artikelnummer

Omschrijving

AbsorptieAantal / Verpakking capaciteit (Liter)

RF100
RF300
RF500
MS412
MS50
MS806
MS124

DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm, zwaar gewicht
DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm, medium gewicht
DOEKEN, Re-Form, 38 cm x 48 cm, licht gewicht
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 1,2 m
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 1,2 m
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 2,4 m
SOC’s, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 3,6 m

100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
12 Stuk(s) / Doos
40 Stuk(s) / Doos
6 Stuk(s) / Doos
4 Stuk(s) / Doos

813938
813939
813940
813951
813952
813953
813954

152
121
92
45
151
45
45

Re-Form™ Plus – Milieuvriendelijke doeken en rollen met
versterkte toplaag aan één zijde voor algemene
reinigingstoepassingen.
• Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en ander cellulosemateriaal.
• Absorbeert alle industriële vloeistoffen zoals water, oliën, oplosmiddelen en
koelvloeistoffen. Niet voor gebruik met zeer agressieve zuren en bijtende producten.
• De spinvlies toplaag aan één zijde zorgt voor extra duurzaamheid en
maakt dit product ideaal voor algemene onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden.
• Uitstekend absorptievermogen: tot 20 maal het eigen gewicht.
• Minder gebruiken om meer te absorberen – beperkt de hoeveelheid
afval en vermindert de kosten voor afvalverwijdering.
• Perforaties voorkomen onnodig afval.
• Brandvertragend: voldoet aan de ASTM E84-05-norm.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

RFP300
RFP500
RFP28DP
RFP314P
RFP328DP

813942
813943
813946
813947
813948

DOEKEN, Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm, medium gewicht, geperforeerd
DOEKEN, Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm, licht gewicht, geperforeerd
ROL, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd
ROL, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m, medium gewicht, geperforeerd
ROL, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd

100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos
1 Rol(len) / Doos

122
92
235
105
207
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Re-Form™ milieuvriendelijke absorptiemiddelen
Re-Form™ XPlus – Milieuvriendelijke absorptiemiddelen met
dubbelzijdige toplaag voor extra sterkte en duurzaamheid.
• Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en onbehandelde cellulose.
• Absorbeert alle industriële vloeistoffen (water, olie, oplosmiddel, koelvloeistof, enz.)
behalve agressieve zuren en bijtende producten.
• Voorzien van een stevige, slijtvaste toplaag aan beide zijden. Deze structuur
verhoogt de duurzaamheid en sterkte van het product met 20%.
• Het ideale absorptiemiddel voor reinigingstoepassingen, voor plaatsen met licht
loopverkeer en voor algemene onderhoudswerkzaamheden.
• Groter absorptievermogen betekent dat er minder
product nodig is voor de opruiming.
• Geperforeerd om de hoeveelheid afval te beperken
- gebruik enkel wat u nodig heeft.
• Brandvertragend: voldoet aan de ASTM E84-05norm.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

RFDP300

813944

DOEKEN, Re-Form XPlus, 38 cm x 48 cm, medium gewicht, geperforeerd

Aantal /
Verpakking
100 Doek(en) /
Doos

Absorptiecapaciteit (Liter)
124

Re-Form™ enkel olie – Milieuvriendelijke olieabsorptiemiddelen met een superieur
absorptievermogen, gemaakt van 80% katoen.
• Gemaakt van 80% katoen, een hernieuwbare grondstof.
• Absorbeert olie, vet, transmissievloeistof, oplosmiddelen evenals verven op
oliebasis.
• Ze stoten water af en blijven drijven, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor
gebruik op het water en industriële buitentoepassingen.
• De spinvlies toplaag zorgt voor extra duurzaamheid en
maakt dit product ideaal voor algemene onderhouds- en
reinigingstoepassingen.
• Geperforeerd zodat de klant alleen gebruikt wat hij
nodig heeft, wat de hoeveelheid afval en de kosten voor
afvalverwijdering beperkt.
• Kan tot 30 maal het eigen gewicht aan vloeistof
absorberen. Er is minder product nodig om de gemorste
vloeistoffen op te ruimen, wat tot lagere afvalverwijderingskosten leidt.

Opmerking: Re-Form™-olieabsorptiemiddelen zijn niet brandvertragend.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

RFODP100

813962

Omschrijving
DOEKEN, Re-Form Enkel Olie, 38 cm x 48 cm
zwaar gewicht, geperforeerd, dubbelzijdige versterkte toplaag

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

100 Doek(en) / Doos

149

Veiligheidsstations, interventiekits
en opvangsystemen
Bescherming tegen onverwachte spills en lekkages.
Lekkagebestrijding

Een goed calamiteitenplan helpt bij het creëren van een veilige
en productieve werkomgeving voor uw medewerkers.
SPC-producten helpen bedrijven om zich voor te bereiden op en
te beschermen tegen onverwachte spills en lekkages.
Veiligheidsstations en interventiekits bieden snelle oplossingen
voor gemorste olie, oplosmiddelen, koelvloeistof en andere
vloeistoffen. SPC-afdichtmatten, vloerelementen, opvangbakken
en -palletten verhogen de veiligheid door onverwachte lekkages
en spills op te vangen, te controleren en in te dammen.

• Interventiekits voor onverwachte lekkages en
spills
• Afdichtmatten en barrières voor binnen- en
buitentoepassingen
• Veiligheidsstations voor de opslag van
absorptieproducten op de plaats waar u ze
nodig heeft

www.bradyeurope.com
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Veiligheidsstations
Dispensers voor absorptierollen:
gemakkelijke toegang voor een optimale
doeltreffendheid.

Maak uw absorptiemiddelen gemakkelijk toegangelijk en houd uw werkomgeving proper
voor een verhoogde efficiëntie.
• Diverse formaten, afhankelijk van de lengte van de rol en de toepassing.
• Lichtgewicht mobiele dispensers: gemakkelijk te plaatsen waar u ze nodig heeft.
• Compact, plaatsbesparend design.
• Gemakkelijk te installeren = tijdbesparend.

Meerdere mogelijkheden:
Vaste roldispenser: duurzame lichtgewicht constructie uit staal.
Roldispenser voor wandmontage: staaf houdt de rol tegen wanneer de doekjes worden
afgescheurd. Lichtgewicht constructie uit roestvrij staal.
Verticale roldispenser: voorzien van wieltjes en dus gemakkelijk te verplaatsen.
Duurzame lichtgewicht constructie uit staal.
Compleet dispenserstation: bevat 3 legplanken voor dispenserdozen, 1 rolhouder, en
houders voor zowel voorraadkaarten als afvalzakken.

DJR129 Stalen dispenserstation
H 1500,00 mm x B 560,00 mm x D 680,00 mm

DJR128 Verticale roldispenser voor rollen tot 1 m breed

Bestelreferentie
DJR129
DJR126
DJR127
DJR128

Artikelnummer
196208
830952
830953
830954

Omschrijving
Stalen dispenserstation
Vaste roldispenser voor rollen tot 50 cm breed
Roldispenser voor wandmontage, voor rollen tot 50 cm breed
Verticale roldispenser voor rollen tot 1 m breed

Aantal /
Verpakking
1
1
1
1

Kleur
Geel
Zilver
Geel
Geel

Absorptiemiddelen moeten apart besteld worden.

DJR126 Vaste roldispenser voor rollen tot 50 cm breed

DJR127 Roldispenser voor wandmontage, voor rollen tot
50 cm breed

Spill Response Plus: Grote absorptie en
betrouwbaarheid voor kleine hoeveelheden
gemorste vloeistof.
Het Spill Response Plus-gamma bevat doeken en rollen in een klein formaat. Ze hebben een
groot absorptievermogen, zijn duurzaam, vertonen minder pluisvorming en helpen de afvalberg te verminderen. Door het gebruik van de juiste absorptiemiddelen, verlaagt u het risico
op ongevallen op de werkplek.
• Het exclusieve bindpatroon zorgt voor een mooi, sterk en duurzaam product.
• De rol is geperforeerd zodat u enkel gebruikt wat u nodig heeft.
• Beschikbaar voor industriële (universele) vloeistoffen (grijs), enkel olie (wit) of chemicaliën
(groen).
• Perfect te gebruiken in roldispensers.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

OP365-P

834175

MRO365-P

834176

UN295-P

834177

Omschrijving
ROL, enkel olie, 19 cm x 15 m, zwaar gewicht, geperforeerd
en gebonden (60 doeken per rol)
ROL, universeel, 19 cm x 15 m, zwaar gewicht, geperforeerd
en gebonden (60 doeken per rol)
ROL, chemicaliën, 19 cm x 15 m, zwaar gewicht, geperforeerd
en gebonden (60 doeken per rol)

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

1 Rol(len) / Zak 15
1 Rol(len) / Zak 15
1 Rol(len) / Zak 13

HandySorb-mop
HandySorb-mop - Ruim eenvoudig gemorste industriële
vloeistoffen op
HandySorb is een handig hulpmiddel voor het opruimen van gemorste vloeistoffen in
diverse werkomgevingen.
• Veilig gemorste vloeistoffen opruimen: werkt met doeken die chemisch inert zijn
en vervangen kunnen worden zonder contact met de geabsorbeerde vloeistof en
een uitschuifbare steel om een veilige afstand te bewaren
• Gebruiksvriendelijk: de steel heeft een bereik van 1,83 meter wanneer deze
volledig uitgeschoven is en dankzij het kliksysteem voor doeken hoeft u minder te
bukken, voorover te buigen of te knielen
• Uiterst efficiënt: elke doek absorbeert in enkele seconden tot 25 keer zijn gewicht
en beperkt zo de hoeveelheid afval en kosten

Bestelreferentie

Artikelnummer

HANDYSORB-BASICPAD

150597

HANDYSORB-NTPAD

150598

HANDYSORB-NTPILLOW

150599

Omschrijving
Universele navuldoeken en mopadapter voor
HandySorb-mopsysteem
Universele “No-Touch”-doeken voor het
HandySorb-mopsysteem
Universele “No-Touch”-kussens voor het
HandySorb-mopsysteem

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

100 Doek(en) / Kit

74

25 Doek(en) / Doos

47

10 Stuk(s) / Doos

57

HandySorb-mopkit
Elke starterkit voor het HandySorb-mopsysteem bevat:
• 1 HandySorb-mopconnector en steel
• 3 universele HandySorb “No-Touch-doeken

Bestelreferentie
HANDYSORBMOPKIT

Artikelnummer

Omschrijving

Inhoud

150600

HandySorb-mopsysteem starterkit

1 x HandySorb-mopconnector, 1 x steel,
3 x universele “No-Touch”-doeken

www.bradyeurope.com
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Interventiekits
Interventiekits voor een slimme lekkagebestrijding overal in uw bedrijf!
Interventiekits voor alle soorten gemorste vloeistoffen.
Ongevallen gebeuren nu eenmaal, en het is in ieders belang om hierop voorbereid te zijn. Brady biedt een compleet gamma SPCinterventiekits aan in verschillende uitvoeringen en formaten zodat u alles bij de hand heeft om vlug te kunnen ingrijpen. SPCinterventiekits helpen u om lekkages en spills snel en efficiënt aan te pakken.

De meeste van onze kits zijn verkrijgbaar in de volgende types:
• Universele kits: voor industriële vloeistoffen inclusief olie, water en chemicaliën
• Interventiekits enkel olie: oliehoudende vloeistoffen.
• Chemische interventiekits: voor agressieve en gevaarlijke chemicaliën

Interventiekits verhogen de efficiëntie.
U kunt de productiviteit en efficiëntie van uw medewerkers aanzienlijk verhogen door interventiekits of stations voor absorptiemiddelen
dicht bij lekkagegevoelige zones te plaatsen. Uw medewerkers moeten in geval van een lekkage of onderhoud hun werkplek niet
verlaten om de nodige absorptiematerialen te halen, wat ook de veiligheid ten goede komt.

Onderhoudszones

Los- en laadkaaien

Fabrieksvloer

Vrachtvoertuigen

ADR-interventiekits – Een voordelige manier om uw conformiteit te garanderen.
De Europese ADR 2005-overeenkomst bepaalt dat vervoerders van gevaarlijke goederen verplicht zijn om hun vrachtwagens uit te
rusten met het nodige veiligheidsmateriaal zoals brandblusapparaten, waarschuwingspictogrammen, EHBO-uitrusting en een interventiekit. Daarom heeft SPC de ADR-interventiekit ontwikkeld. Dankzij zijn compacte formaat vereist de ADR-interventiekit een minimum
aan opbergruimte. Toch bevat deze kit al het nodige absorptiemateriaal voor kleine hoeveelheden gemorste vloeistof: soc’s om de
vloeistof in te dammen, doeken en kussens om de gemorste vloeistof op te ruimen.
• Goede prijs-kwaliteitverhouding: een hoog absorptievermogen tegen een voordelige
prijs.
• Compact: vereist weinig opslagruimte, past gemakkelijk achter of onder de zetel van
een vrachtwagen.
• Dankzij de duurzame transparante draagtas is het absorptiemateriaal makkelijk te
controleren.
• Via de handige ritssluiting kan de gehele voorkant van de tas geopend worden, voor
een snelle toegang tot het absorptiemateriaal en een optimale reactiesnelheid.
• Handige schouderriem vergemakkelijkt het dragen.
• Gebruiksvriendelijk: bevat absorptiemateriaal voor de opruiming, en handschoenen en
afvalzakken voor de verwijdering van het gebruikte materiaal.
Inhoud kleine kit: 25 doeken (40 cm x 50 cm), 4 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm), 1 paar handschoenen, 1 instructieblad en 1 afvalzak.
Inhoud grote kit: 35 doeken (40 cm x 50 cm), 1 soc (Ø 7,6 cm x 122 cm), 1 soc (Ø 7,6 cm x 244 cm), 1 kussen (43 cm x 48 cm), 4
kussens (23 cm x 23 cm), 1 paar handschoenen, 1 instructieblad en 2 afvalzakken.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Absorptiecapaciteit (Liter)

SKO-ADR-S
SKA-ADR-S
SKH-ADR-S
SKO-ADR-L
SKA-ADR-L
SKH-ADR-L

813862
813863
813864
813865
813866
813867

ADR-INTERVENTIEKIT KLEIN, enkel olie
ADR-INTERVENTIEKIT KLEIN, universeel
ADR-INTERVENTIEKIT KLEIN, chemicaliën
ADR-INTERVENTIEKIT GROOT, enkel olie
ADR-INTERVENTIEKIT GROOT, universeel
ADR-INTERVENTIEKIT GROOT, chemicaliën

39
37
37
57
54
54

Interventiekits
SpillFix
SpillFix-granulaat - Absorbeer snel elke gemorste vloeistof op elk
oppervlak
Verwijder snel gemorste vloeistoffen van oneffen of poreuze oppervlakken met een
granulaat dat geen kankerverwekkend kwartsstof genereert.
•
•
•
•
•

Absorbeert zo snel elke vloeistof.
Gegeneert geen kankerverwerkkend kwartsstof.
Lichtgewicht product met honingraatstructuur.
2,8 kg SpillFix kan evenveel vloeistof absorberen als 22,5 kg kleigranulaat.
Laat geen olieresten achter.

SpillFix zak

SpillFix-granulaat

SpillFix-granulaat van kokosvezels zakken
• Verwijder gemorste vloeistoffen van poreuze of oneffen oppervlakken zonder resten
achter te laten
• 2,8 kg SpillFix absorbeert evenveel als 22,5 kg kleigranulaat
• Milieuvriendelijk, genereert geen kankerverwekkend kwartsstof
• Is nu verkrijgbaar per zak of per pallet
Bestelreferentie

Artikelnummer Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

SF-20
SF-7
SF-JAR
SF-JAR-CS
SF-7-1
SF-20-1

149060
149063
149116
149265
306716
306717

48 Stuk(s) / Pallet
124 Stuk(s) / Pallet
288 Stuk(s) / Pallet
6 Stuk(s) / Doos
1 Stuk(s) / Zak
1 Stuk(s) / Zak

1272
992
576
12
8
26,50

SpillFix-granulaat: zak van 50 Ltr, pallet met 48 stuks
SpillFix-granulaat: zak van 15 Ltr, pallet met 124 stuks
SpillFix-granulaat: pot van 3 l, pallet met 288 stuks
SpillFix-granulaat: pot van 3 l, doos met 6 stuks
SpillFix-granulaat – zak van 15 l
SpillFix-granulaat – zak van 50 l

SpillFix zak

One Spill Wonder interventiekits
De One Spill Wonder interventiekits bevatten elk een aantal oplossingen waarmee
gebruikers kleine tot middelgrote hoeveelheden gemorste vloeistoffen kunnen opruimen:
• zeer absorberende doeken voor het reinigen van apparatuur en verwijderen van
gemorste vloeistoffen
• soc’s om te voorkomen dat gemorste vloeistoffen zich verspreiden over de werkvloer
• neutraliserende polymeren voor het neutraliseren van zuren of basen
• handschoenen en bril om werknemers te beschermen
• een afvalzak voor alle gebruikte benodigdheden
Daarnaast bevat elke interventiekit handige, visuele instructies om het product optimaal te
gebruiken.
Bestelreferentie

Artikelnummer

SKH-BATT-E
241135
SKA-BKTACID-E 241138
SKA-BKTBASE-E 241139

Omschrijving

AbsorptieAantal /
capaciteit
Verpakking (Liter)

Interventiekit voor batterijzuur
Chemische interventiekit voor het neutraliseren van zuren
Chemische interventiekit voor het neutraliseren van basen

1 Kit
1 Kit
1 Kit

20
17
17

Interventiekit voor batterijzuur: 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412

(813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x emmer, 1 x schep en
schraper, 1 x SF-JAR-CS (149265)

Chemische interventiekit voor het neutraliseren van zuren: 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-

HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x
SPC-ACID, 1 x emmer, 1 x schep en schraper

Chemische interventiekit voor het neutraliseren van basen: 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPKHAND-HAZ (198786), 2 x AW412 (813789), 10 x GP100-M (813812), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS, (198790) 1 x
SPC-BASE, 1 x emmer, 1 x schep en schraper
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Interventiekits
Navulverpakkingen bestellen
Contacteer de klantendienst voor het bestellen van
navulverpakkingen. De contactgegevens vindt u op de
achterzijde van de catalogus.

Draagbare interventiekits – Voor een snelle reactie bij kleine spills en lekkages.
Quick Response Kit -Chemisch
• Veilig: houdt zones waar vaak vloeistoffen worden gemorst veilig
• Snel: een snelle en efficiënte manier om gevaren bij gemorste vloeistoffen
onder controle te houden
• Praktisch: dankzij het kleine, handige formaat kan deze kit op veel locaties
binnen handbereik worden gehouden
• Totaaloplossing: omvat persoonlijke beschermingsmiddelen, tools,
absorberende doeken, wipes en wegwerpmaterialen
• Dankzij neutralisators voor basen en zuren kunnen anderszins gevaarlijke
materialen veilig worden behandeld en verwijderd
Inhoud: (6) doeken van 19 x 25 cm, (1) 125 g zuur-neutralisator, (1) 125 g
base-neutralisator, (1) paar nitrilhandschoenen, (1) schep en schraper, (1)
wegwerpzak, (1) kabelbinder, (1) wipe voor desinfectering van oppervlakken
Bestelreferentie
151533

Artikelnummer

Omschrijving

151533

HAZWIK Quick Response Kit Chemisch

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

1 Kit

1,50

Economy Spill Kit
• Draagtas met handvat gemaakt uit duurzaam PVC-materiaal.
• Valt duidelijk op door de felgele kleur.
• Compact formaat: vereist weinig opslagruimte, past gemakkelijk achter of
onder de zetel van een vrachtwagen.
• Ideaal voor transportfirma’s die occasioneel kleine hoeveelheden
vloeistoffen vervoeren.
• Waterafstotende tas houdt het absorptiemateriaal droog.
Inhoud: 10 doeken (40 cm x 50
cm), 2 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm), 1 paar handschoenen en 1 afvalzak.
Bestelreferentie

Artikelnummer

SKO-PP
SKA-PP
SKH-PP

813856
813857
813858

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

ECONOMY SPILL KIT, enkel olie
ECONOMY SPILL KIT, universeel
ECONOMY SPILL KIT, chemicaliën

1 Kit
1 Kit
1 Kit

17
16
16

Attack Pac
• Kit voor eenmalig gebruik. Ideaal voor het opruimen van kleine hoeveelheden.
• UV-bestendige verpakking beschermt het absorptiemateriaal tegen vocht
en vuil.
Inhoud: 15 doeken (40 cm x 50 cm), 3 soc’s (Ø 7,6 cm x 100 cm), 1
paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 1 afvalzak.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

SKO-ATK
SKA-ATK
SKH-ATK

813859
813860
813861

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

ATTACK PAC, enkel olie
ATTACK PAC, universeel
ATTACK PAC, chemicaliën

4 Kit/Doos
4 Kit/Doos
4 Kit/Doos

69
110
91

Interventiekits
Interventiekits in vaten – Voor middelgrote tot grote spills en lekkages.
Beschermen uw absorptiemateriaal tegen weersinvloeden, vuil en beschadiging.
Lab Pack
•
•
•
•

Ideaal voor middelgrote spills en lekkages.
Water- en chemicaliënbestendig vat beschermt het absorptiemateriaal.
Het schroefdeksel zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de producten.
Het lege vat kan worden gebruikt voor het veilig opslaan en transporteren
van de gebruikte sorbents.
• Verenigde Naties gecertificeerd volgens HM-181.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SKO-20
SKA-20
SKH-20

813869
813870
813871

LAB PACK, enkel olie
LAB PACK, universeel
LAB PACK, chemicaliën

1 Kit
1 Kit
1 Kit

57
56
56

Inhoud: 12 doeken (40 cm x 50 cm), 3 soc’s (Ø 7,6
cm x 366 cm), 2 kussens (43 cm x 48 cm), 1 paar
handschoenen, 1 veiligheidsbril en 3 afvalzakken.

200 Liter Vat
•
•
•
•

Ideaal voor middelgrote tot grote spills en lekkages.
Water- en chemicaliënbestendig vat beschermt het absorptiemateriaal.
Eenvoudig te openen spanband voor een snelle interventie.
Het lege vat kan worden gebruikt voor het veilig opslaan en transporteren van
de gebruikte sorbents.
• Verenigde Naties gecertificeerd volgens HM-181.
Bestelreferentie

Artikelnummer

SKO-55
SKA-55
SKH-55

813872
813873
813874

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

200 LITER VAT, enkel olie
200 LITER VAT, universeel
200 LITER VAT, chemicaliën

1 Kit
1 Kit
1 Kit

146
141
140

360 Liter Overpack Vat
• Ideaal voor grotere spills en lekkages.
• Water- en chemicaliënbestendig vat beschermt het absorptiemateriaal.
• Gemakkelijk te verplaatsen met behulp van een heftruck of een steekkar
dankzij de specifieke vormgeving.
• Verenigde Naties gecertificeerd volgens HM-181.

Bestelreferentie

Artikelnummer

SKO-95
SKA-95
SKH-95

813875
813876
813877

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Absorptiecapaciteit
(Liter)

360 LITER OVERPACK VAT, enkel olie
360 LITER OVERPACK VAT, universeel
360 LITER OVERPACK VAT, chemicaliën

1 Kit
1 Kit
1 Kit

267
265
275

Inhoud: 50 doeken (40 cm x 50 cm), 4 soc’s (Ø
7,6 cm x 366 cm), 8 kussens (43 cm x 48 cm),
1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 5
afvalzakken.

Inhoud: 100 doeken (40 cm x 50 cm), 12 soc’s
(Ø 7,6 cm x 122 cm), 8 soc’s (Ø 7,6 cm x 366
cm), 8 kussens (43 cm x 48 cm), 50 wipes (30
cm x 38 cm), 1 paar handschoenen,
1 veiligheidsbril en 10 afvalzakken.
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Interventiekits
Mobiele interventiekits – Om snel te kunnen reageren op lekkages en spills overal
in het bedrijf.
Spill Kaddie
• Aan te raden voor middelgrote spills, lekkages en onderhoudswerkzaamheden.
• Dubbele deuren verschaffen gemakkelijk toegang tot de producten.
• Het absorptiemateriaal is overzichtelijk opgeborgen in bakjes en
vakken.
• Kaddie beschermt het absorptiemateriaal tegen vuil,
weersinvloeden en beschadiging.
• Smalle gangpaden en deuropeningen vormen geen probleem.
• De wielen zorgen voor een uitstekende mobiliteit, zowel
binnen als buiten.
Inhoud: 1 rol (38 cm x 22 m), 2 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm), 1 soc
(Ø 7,6 cm x 244 cm), 6 kussens (25 cm x 25 cm), 1 veiligheidsbril,
1 paar handschoenen, 2 afvalzakken
Bestelreferentie
SKO-CART
SKA-CART
SKH-CART

Artikelnummer
813878
813879
813880

Omschrijving
SPILL KADDIE, enkel olie
SPILL KADDIE, universeel
SPILL KADDIE, chemicaliën

Aantal / Verpakking
1 Kit
1 Kit
1 Kit

Absorptiecapaciteit (Liter)
69
69
59

Mobiele Container Kit
• Voor middelgrote spills en lekkages.
• De polyethyleen container is bestand tegen weersinvloeden en beschermt de
absorptiemiddelen tegen vuil, vocht en beschadiging.
• Het openklapbare deksel verschaft gemakkelijke toegang tot de producten.
• De wielen zorgen voor een uitstekende mobiliteit binnen en buiten.
Inhoud: SKO-120, SKA-120 en SKH-120:
50 doeken (40 cm x 50 cm), 12 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm),
6 kussens (43 cm x 48 cm), 1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 3
afvalzakken.
Inhoud: SKO-240, SKA-240 en SKH-240:
150 doeken (40 cm x 50 cm), 6 soc’s (Ø 7,6 cm x 244 cm),
8 kussens (43 cm x 48 cm), 2 paar handschoenen, 2 veiligheidsbrillen en 6
afvalzakken.
Bestelreferentie
SKO-120
SKA-120
SKH-120
SKO-240
SKA-240
SKH-240

Artikelnummer
813881
813882
813883
813884
813885
813886

Omschrijving
MOBIELE CONTAINER KIT, enkel olie
MOBIELE CONTAINER KIT, universeel
MOBIELE CONTAINER KIT, chemicaliën
MOBIELE CONTAINER KIT, enkel olie
MOBIELE CONTAINER KIT, universeel
MOBIELE CONTAINER KIT, chemicaliën

Aantal / Verpakking
1 Kit
1 Kit
1 Kit
1 Kit
1 Kit
1 Kit

Absorptiecapaciteit (Liter)
123
122
127
234
226
229

Spill Truck
•
•
•
•

Ideaal voor grotere spills en lekkages.
Het deksel verschaft gemakkelijke toegang tot de producten.
De wielen zorgen voor een uitstekende mobiliteit binnen en buiten.
De water- en chemicaliënbestendige container beschermt de absorptiemiddelen tegen
weersinvloeden, vuil en beschadiging.

Inhoud: 150 doeken (40 cm x 50 cm), 36 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm),
20 soc’s (Ø 7,6 cm x 366 cm), 16 kussens (43 cm x 48 cm), 50 wipes (30 cm x 38 cm),
1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 30 afvalzakken.
Bestel-referentie
SKO-XLT
SKA-XLT
SKH-XLT
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Artikelnummer
813887
813888
813889

Omschrijving
SPILL TRUCK, enkel olie
SPILL TRUCK, universeel
SPILL TRUCK, chemicaliën

Aantal / Verpakking
1 Kit
1 Kit
1 Kit

Absorptiecapaciteit (Liter)
602
589
586

Interventiekits
OPA-kits – Helpen u voldoen aan de OPA90-reglementering.
Wat is OPA? De “Oil Pollution Act (OPA) is een wet die in 1990 werd gestemd in de VS als reactie op één van ’s werelds grootste
milieurampen, het zinken van de olietanker Exxon Valdez in Alaska. Sindsdien zijn olietankers, schepen, eigenaars van olietankers en
exploitanten gebonden aan bepaalde wettelijke reglementeringen voor het voorkomen en efficiënt bestrijden van olieverontreinigingen.
Om u te helpen voldoen aan de OPA90-voorschriften heeft SPC een aantal kits ontwikkeld. De kits die hier zijn afgebeeld voldoen aan
de OPA90-reglementering.

7 Barrel (1100 liter) OPA90 Kit
conform
Inhoud:
• 750 doeken (40 cm x 50 cm).
• 12 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm).
• 8 kussens (43 cm x 48 cm).
• 12 slangen (Ø 13 cm x 3 m).
• 1 sleep (48 cm x 30,5 m).
• 2 veiligheidsbrillen.
• 5 wegwerpoveralls.
• 5 paar handschoenen.
• 2 vonkvrije scheppen.
• 10 gele afvalzakken.
• 1 vonkvrije handpomp.
• 2 emmers van 20 liter.
• 2 antistatische spades

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SL-7 BARR-C

813904

OPA90-INTERVENTIEKIT, 7 Barrel, enkel olie

1 Kit

1381

Navulverpakkingen
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

OP100-E
SPC105-E
SPC100-E
SPC200-E
SPC300-E
ENV100-M
ENV200-M
ENV300-M
ENV400-M
SPC510
OIL412
OIL1818-2
SPC1900-E

813732
813735
813736
813737
813738
813741
813742
813743
813744
813769
813776
813781
813799

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht
MAXX-DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht
SLANG, Ø 13 cm x 3 m
SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
KUSSENS, 43 cm x 48 cm
SLEEP, 48 cm x 30,5 m

100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
4 Stuk(s) / Zak
12 Stuk(s) / Doos
8 Stuk(s) / Doos
1 Stuk(s) / Zak

106
114
109
158
97
130
211
107
106
123
43
54
94

Gele afvalzakken kunnen apart worden besteld.
Artikelnummer: 834179 – Bestelreferentie: BAG-DIS-YEL
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Interventiekits
Navulverpakkingen bestellen
Contacteer de klantendienst voor het bestellen van navulverpakkingen.
De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de catalogus.

12 Barrel (1900 liter) OPA90 Kit
conform
Inhoud:
• 950 doeken (40 cm x 50 cm)
• 48 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm)
• 8 kussens (43 cm x 48 cm)
• 20 slangen (Ø 13 cm x 3 m)
• 4 slepen (48 cm x 30,5 m)
• 2 veiligheidsbrillen
• 5 wegwerpoveralls
• 5 paar handschoenen
• 2 vonkvrije scheppen
• 10 gele afvalzakken
• 1 vonkvrije handpomp
• 2 emmers van 20 liter
• 2 antistatische spades
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SL-12 BARR-C

813905

OPA90-INTERVENTIEKIT, 12 Barrel, enkel olie

1 Kit

2251

Navulverpakkingen
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

OP100-E
SPC105-E
SPC100-E
SPC200-E
SPC300-E
ENV100-M
ENV200-M
ENV300-M
ENV400-M
SPC510
OIL430
OIL412
OIL1818-2
SPC1900-E

813732
813735
813736
813737
813738
813741
813742
813743
813744
813769
813775
813776
813781
813799

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht
MAXX-DOEKEN, 40 cm x 50 cm, medium gewicht
MAXX-DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht
SLANG, Ø 13 cm x 3 m
SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
SOC’s, Ø 7,6 cm x 122 cm
KUSSENS, 43 cm x 48 cm
SLEEP, 48 cm x 30,5 m

100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
100 Doek(en) / Doos
4 Stuk(s) / Zak
30 Stuk(s) / Doos
12 Stuk(s) / Doos
8 Stuk(s) / Doos
1 Stuk(s) / Zak

106
114
109
158
97
130
211
107
106
123
106
43
54
94

Gele afvalzakken kunnen apart worden besteld.
Artikelnummer: 834179 – Bestelreferentie: BAG-DIS-YEL

SPC Spill Bins
Deze grote en extra grote containers zijn ideaal voor het maken van uw eigen
interventiekit. Ze zijn groot genoeg om voldoende absorptiemiddelen te
bevatten, evenals gereedschappen of kleine apparatuur. Dankzij deze containers bent u
voorbereid op elke spill en lekkage in uw bedrijf.
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Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Gewicht
(kg)

Kleur

Aantal /
Verpakking

SC-LBIN
SC-XLBIN

813906
813907

GROTE CONTAINER, 126 x 85 x 91 cm
EXTRA GROTE CONTAINER, 147 x 100 x 104 cm

26,00
32,50

Geel
Oranje

1
1

Interventiekits

Navulverpakkingen bestellen
Contacteer de klantendienst voor het bestellen van navulverpakkingen.
De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de catalogus.

SPC Spill Box – Dankzij de handige dispenser doos kunt u meerdere spill stations
creëren in uw bedrijf.
• De herbruikbare plastic dispenser kan terug worden gevuld na gebruik.
• De Spill Box is licht en compact en kan gemakkelijk aan
de muur worden bevestigd of op een heftruck.
• De opvallende gele kleur zorgt voor een goede
zichtbaarheid.
• Verschillende toepassingsmogelijkheden: in
opslagplaatsen voor vloeistoffen, achter de
zetel van een vrachtwagen, in laboratoria, in
werkstations waar met vloeistoffen wordt gewerkt.
Spill Box
BestelArtikelreferentie nummer Omschrijving

Absorptiecapaciteit (Liter)

SA-SBO
SA-SBA
SA-SBH

10
10
9

813908
813909
813910

SPILL BOX, enkel olie, doos gevuld met 15 doeken
SPILL BOX, universeel, doos gevuld met 15 doeken
SPILL BOX, chemicaliën, doos gevuld met 10 doeken

Gebruik deze dichtbij de opslagplaats voor vloeistoffen.

Navulverpakkingen
BestelArtikelreferentie nummer Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SXT200-E 813730
UXT200-E 813807

200 Doek(en) / Doos
200 Doek(en) / Doos

139
139

100 Doek(en) / Doos

87

UN100-E

813842

DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, medium gewicht, geperforeerd en
gebonden

SKH-MINI – Een interventiekit voor eenmalig gebruik om makkelijk, snel en veilig kleine
hoeveelheden gemorste chemicaliën op te ruimen.
• Goed zichtbare groene kleur.
• De afvalzak is geschikt voor autoclaven en hittebestendig tot 145 °C.
Garandeert een veilige afvoer van het laboratoriumafval.
• Geschikt voor kleine hoeveelheden tot 1,7 liter. Absorbeert chemicaliën,
water en vloeistoffen op oliebasis.
• De wegwerpborstel werd speciaal ontwikkeld om mogelijke glasscherven
en/of andere scherpe voorwerpen veilig te verwijderen en zo het risico op
verwondingen tot een minimum te beperken.
• Dankzij het compacte formaat kan de SKH-MINI overal worden geplaatst
waar het nodig is.
• De chemisch resistente veiligheidshandschoenen zijn niet gepoederd,
hebben ruwe vingertoppen en een verhoogde scheurvastheid voor meer
veiligheid.
Inhoud: 2 doeken (41 cm x 51 cm), 1 paar chemisch resistente
veiligheids-handschoenen, 1 afvalzak geschikt voor autoclaaf,
1 wegwerpborstel en 1 meertalig instructieblad.
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Absorptiecapaciteit (Liter)

SKH-MINI

813868

SKH-MINI, chemicaliën

4 Kits/Doos

7,00
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Interventiekits

Navulverpakkingen bestellen
Contacteer de klantendienst voor het bestellen van navulverpakkingen.
De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de catalogus.

SPC Sorbent Center – De eerste modulaire en mobiele opbergkast voor
absorptiemiddelen.

Sorbent Center (alleen kast – niet gemonteerd)
• Afmetingen niet gemonteerd: 126 cm (L) x 53 cm (B) x 20 cm (H)
• Afmetingen gemonteerd: 126 cm (L) x 53 cm (B) x 66 cm (H)
Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

SC-3000

813899

Kast met 2 legborden (zonder absorptiemateriaal en accessoires)

1

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Accessoires
Bestelreferentie

Artikelnummer

SC-4

813900

SC-D15
SC-D40

813902
813903

Set van 5 wielen (Ø 7 cm) (Voor gebruik onder een enkele of
dubbele unit)
Stang van 43 cm (Voor rollen tot 38 cm)
Stang van 106 cm (Voor rollen tot 102 cm)

Enkele voorbeelden waarmee u de Sorbent Center kan vullen:
1. 100 doeken (40 cm x 50 cm) en 1 rol (38 cm x 46 m).
2. 100 doeken (40 cm x 50 cm) en 12 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm).
3. 12 soc’s (Ø 7,6 cm x 122 cm) en 8 kussens (43 cm x 48 cm)

50

5
1
1

Accessoires & opvangsystemen
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Accessoires
SPC-vloeistofbarrière – Ontworpen om gemorste vloeistoffen snel en
gemakkelijk in te dammen of af te leiden.
• Meerdere barrières kunnen gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.
• Geen extra verbindingsstukken nodig.
• Ideaal als versperring in doorgangen tijdens onderhoudswerken, als dam om de gemorste vloeistof
in te dammen of als geleider om vloeistoffen weg te leiden van dure apparatuur of kwetsbare
omgevingen.
• Gele kleur voor goede zichtbaarheid.
• Bestand tegen water, olie en de meeste chemicaliën.
• Herbruikbaar na reiniging met zeep en water.
• Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.

Voorkomt dat vrijgekomen vloeistoffen in
de riolering terechtkomen.

Bestelreferentie
SB-3
BAG-PU-L

Artikelnummer
813921
813925

Omschrijving
VLOEISTOFBARRIÈRE, 3 m (L) x 10 cm (B) x 9 cm (H)
DRAAGTAS voor PVC36, PVC42 en SB3, Ø 25 cm x 130 cm

Aantal / Verpakking
1
1

Sentry Make-A-Berm – De beste manier om lekkagegevoelige apparatuur in te sluiten en/
of drukke looppaden te beschermen tegen gemorste vloeistoffen.
• Soepele constructie (gevuld met schuim): veert terug naar zijn oorspronkelijke vorm, zelfs als u
eroverheen rijdt met een heftruck.
• Gebruiksvriendelijk: maak een barrière in elke gewenste grootte of vorm.
• Het duurzame vinylmateriaal is bestand tegen olie, koelvloeistof en diverse chemicaliën.
• Gemakkelijk te installeren.
• Gele kleur voor goede zichtbaarheid.
• Kostenbesparend: maakt het bouwen van dure cementranden of het installeren van ijzeren hoekstukken overbodig.
Bestelreferentie

Artikelnummer

SB-MAB-KIT

813980

SB-MAB-WALL
SB-MAB-COR

813981
813982

Omschrijving
MAKE-A-BERM, kit bevat 2 x 7,6 m secties, 4 hoeken, 1 rol vinylbekleding en
6 tubes silicone
MAKE-A-BERM, sectie van 4,5 m
MAKE-A-BERM, set van 2 hoeken

Aantal /
Verpakking
1
1
1

Afdichtmat in neopreen – Een goedkope afdichtmat om te voorkomen dat
vrijgekomen vloeistoffen in de afvoer terechtkomen.

• Eenvoudig te gebruiken
• Bestand tegen niet-agressieve chemicaliën en zuren, ozon, oliën, vetten, smeermiddelen
en oplosmiddelen
• Eén formaat: 92 cm x 92 cm
• Eén kleur: zwart
• Dikte: 3 mm
• Herbruikbaar na reiniging met zeep en water.

Bestelreferentie
NPR36

Artikelnummer
813920

Omschrijving
AFDICHTMAT, 92 cm x 92 cm

Aantal / Verpakking
1

Afdichtmat in polyurethaan – Duurzame afdichtmat om afvoerputten af te sluiten en
ongewenste vloeistoffen buiten te houden.
•
•
•
•

Gele kleur voor goede zichtbaarheid.
Gemaakt van flexibel polyurethaan - bestand tegen olie, water en diverse chemicaliën.
Herbruikbaar na reiniging met zeep en water.
Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.

Bestelreferentie
PU50
PU60
PU90
PU110

Artikelnummer
196468
196469
196470
196471

Omschrijving
SLIKSTOPPER PU, 50 cm x 50 cm
SLIKSTOPPER, PU, 60 cm x 60 cm
SLIKSTOPPER PU, 90 cm x 90 cm
SLIKSTOPPER PU, 110 cm x 110 cm

Aantal / Verpakking
1
1
1
1

Een handige draagtas voor uw afdichtmat.
Bestelreferentie
BAG-PU-S
BAG-PU-L
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Artikelnummer
813923
813925

Omschrijving
DRAAGTAS voor PVC18 & PVC24, Ø 20 cm x 80 cm
DRAAGTAS voor PVC36, PVC42 en SB3, Ø 25 cm x 130 cm

Aantal / Verpakking
1
1

Opvangsystemen
Vloerelementen – Een kostenefficiënte oplossing voor het
opvangen van potentieel gevaarlijke stoffen in opslagruimten.
Dankzij hun opvangcapaciteit van 80 liter bieden deze lage
vloerelementen voor twee vaten een kostenefficiënte oplossing
voor het opvangen van potentieel gevaarlijke vloeistoffen in zones
waar vloeistoffen opgeslagen en verdeeld worden. Elk modulair
vloerelement beschikt over ingebouwde clips die toelaten om
makkelijk en veilig meerdere vloerelementen aan elkaar te
koppelen en zo een groter opvangoppervlak te creëren.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

SC-SD2

813966

SC-DK

813967

VLOERELEMENT voor 2 vaten, 132 (L) x 66 (B) x 15 (H) cm
AFVOERKIT voor het aan elkaar koppelen van meerdere
vloerelementen/opvangpalletten

Aantal /
Verpakking

Opvangcapaciteit
(Liter)

Dynamische
draagkracht (kg)

1

80

500

1

–

–

• Met de afvoerkit kunt u meerdere vloerelementen verbinden
om de totale opvangcapaciteit te verhogen.

• De vloerelementen zijn stapelbaar en vereisen slechts een
minimum aan opslagruimte. Dit betekent ook lagere transportkosten.

• De ingebouwde clips laten u toe om makkelijk en veilig
meerdere vloerelementen aan elkaar te koppelen en zo een
groter opvangoppervlak te creëren.

• De aanwezige pinnen voorkomen dat de wanden tijdens het
gebruik bol gaan staan en zorgen voor een langere gebruiksduur.

• Deze vloerelementen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk
verplaatst kunnen worden met een heftruck.
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Opvangsystemen
IBC-opvangpallet - Stapelbare IBC-palletten voor een efficiënte opslag en
transport
Voorkom dure spills met stapelbare IBC-palletten
• Stapelbaar ontwerp bespaart opslag- en transportruimte
• Kan een overloopbeveiliging en pomp bevatten
• Voorkomt vervuiling, slip- en valpartijen en zorgt voor conformiteit

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Breedte (mm)

Opvangcapaciteit (Liter)

Dynamische
draagkracht (kg)

IBC-DS-B
IBC-T-Y
IBC-S-Y

306792
306791
306790

IBC-dispenser – enkele versie
Stapelbare IBC-opvangpallet – dubbele versie
Stapelbare IBC-opvangpallet – enkele versie

1
1
1

590,00
1460,00
1680,00

100,00
1165,00
1180,00

–
3000,00
2500,00

Accessory
Bestelreferentie

Artikelnr.

Omschrijving

SPK-PUMP

198787

Vonkvrije lenspomp

198787

306792

306790
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306791

Opvangsystemen
Opvangpalletten – Ideale platformen voor de
binnenopslag van 110 en 200 liter vaten of andere
containers.
Of u nu wilt beantwoorden aan de overheidsvoorschriften in verband met
secundaire opvang of de zekerheid wilt dat uw bedrijf afdoende beveiligd is,
de opvangpalletten van SPC beschikken over voldoende opvangcapaciteit,
zelfs als een compleet vat leegloopt. De opvangpalletten zijn verkrijgbaar in
een configuratie voor twee en vier vaten en hebben een opvangcapaciteit tot
510 liter. Deze palletten kunnen alleen worden gebruikt met vaten. Ze mogen
onder belasting niet verplaatst worden en zijn niet geschikt voor
IBC-containers.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal /
Verpakking

Opvangcapaciteit
(Liter)

Dynamische
draagkracht (kg)

SC-DP2
SC-DP4
SC-DPR
SC-DK

813968
813969
813970
813967

OPVANGPALLET voor 2 vaten, 132 (L) x 66 (B) x 43 (H) cm, 260 liter
OPVANGPALLET voor 4 vaten, 132 (L) x 132 (B) x 43 (H) cm, 510 liter
OPRIJPLAAT, 180 (L) x 76 (B) x 55 (H) cm
AFVOERKIT voor het aan elkaar koppelen van meerdere vloerelementen/opvangpalletten

1
1
1
1

260
510
–
–

500
1000
295
–

• Beide opvangpalletten hebben dezelfde hoogte zodat vaten
gemakkelijk van het ene op het andere pallet kunnen worden
verplaatst.

• De optionele oprijplaat kan gebruikt worden voor beide
opvangpalletten.

• De opvangpalletten zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk
verplaatst kunnen worden met een heftruck of
pallethefwagen.

• De roosters van beide palletten zijn identiek en voorzien van
grote openingen om de reiniging te vergemakkelijken.

• De palletten zijn stapelbaar, zodat u de ruimte in uw bedrijf,
magazijn of vrachtwagen optimaal kunt gebruiken.
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Opvangsystemen
Opvangsystemen voor de opvang en opslag van
vloeistoffen

De opvangsystemen van Brady zorgen voor de veilige en conforme opslag van gevaarlijke
stoffen die het grondwater kunnen vervuilen, agressieve chemicaliën en ontvlambare stoffen
opgeslagen in vaten, containers of IBC’s.
•
•
•
•
•

De capaciteit voldoet aan of overschrijdt de Europese, Britse en Amerikaanse normen.
DIBt-goedgekeurd voor de Duitse markt.
Gemaakt van milieuvriendelijk en volledig recycleerbaar, uv-gestabiliseerd polyethyleen.
Bestand tegen de meeste oliën, zuren, basen en agressieve chemicaliën.
Corrosiebestendig dankzij de afwezigheid van stalen onderdelen.

Vloerelementen
Vloerelementen zijn een uitstekende manier om gevaarlijke vloeistoffen te hanteren en op te slaan, en
kunnen mogelijk gevaarlijke lekken in opslag- en distributiezones indammen.
• Geschikt voor de opslag van 2 of 4 vaten of kleinere containers
• Kunnen aan elkaar worden gekoppeld
• Compatibel met de meeste vorkheftrucks en pallettrucks.
Bestelreferentie
HSW-CC
HSW-CS
HSW-R
HSW-CL
HSW-2-BB
HSW-4-BB

Artikelnummer
196265
196263
196266
196264
196261
196262

Omschrijving
Vloerelement – verbindingsstuk dwars
Vloerelement – kort verbindingsstuk
Vloerelement – oprijplaat
Vloerelement – lang verbindingsstuk
Vloerelement – zware uitvoering – 2 vaten
Vloerelement – zware uitvoering – 4 vaten

Aantal /
Verpakking
1
1
1
1
1
1

Breedte
(mm)
150,00
700,00
810,00
1500,00
1600,00
1600,00

Hoogte
(mm)
40,00
180,00
40,00
150,00
150,00

Diepte
(mm)
125,00
40,00
1290,00
40,00
800,00
1600,00

Opvangcapaciteit (Liter)
–
–
–
–
112
232

Dynamische
draagkracht (kg)
–
–
–
–
1350
2700

Opvangpalletten
Opvangpalletten zijn bedoeld om lekken uit vaten of containers in te dammen.
• De opvangpalletten zijn gemaakt van kwalitatief polyethyleen en zijn 100% recycleerbaar.
• Op deze pallet kunnen 2 of 4 vaten worden opgeslagen.
• Compatibel met de meeste vorkheftrucks en pallettrucks.
Bestelreferentie
HSP-2-BB
HSP-4-BB

Artikelnummer Omschrijving
196267 Opvangpalletten – zware uitvoering – 2 vaten
196268 Opvangpalletten – zware uitvoering – 4 vaten

Aantal /
Verpakking
1
1

Breedte
(mm)
1300,00
1380,00

Hoogte
(mm)
440,00
480,00

Diepte
(mm)
750,00
1290,00

Opvangcapaciteit (Liter)
250
485

Dynamische
draagkracht (kg)
650
1250

EURO- opvangpalletten

De EURO-opvangpallet is de meest flexibele oplossing op de markt. Ze kan gebruikt worden met een
rooster (apart verkrijgbaar – 196270) of er kan rechtstreeks een Euro-pallet in de opvangbak worden
geplaatst om geld te besparen. De pallet is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen en is 100%
recycleerbaar. Op deze pallet kunnen 2 vaten worden opgeslagen. Met DIBt-goedkeuring.
• De pallet is gemaakt van kwalitatief polyethyleen en is 100% recycleerbaar.
• Op deze pallet kunnen 2 vaten worden opgeslagen.
• De EURO-versie kan met of zonder rooster worden gebruikt.
• Compatibel met de meeste vorkheftrucks en pallettrucks.
Bestelreferentie
MR-2
MR-1
SPEG-2
SPEB-2
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Artikelnummer
196272
196271
196270
196269

Omschrijving
Modulaire oprijplaat – basis
Modulaire ramp – helling
EURO-opvangpallet – rooster – 2 vaten
EURO-opvangpallet – opvangbak – 2 vaten

Aantal /
Verpakking
1
1
1
1

Breedte
(mm)
795,00
1000,00
1215,00
1310,00

Hoogte
(mm)
165,00
150,00
815,00
910,00

Diepte
(mm)
750,00
750,00
45,00
380,00

Opvangcapaciteit (Liter)
–
–
–
230

Dynamische
draagkracht (kg)
–
–
–
650

Opvang en opslag van vloeistoffen
Spill Trays - Bewaar vloeistofcontainers veilig op een handige lekbak om
opruimingskosten te vermijden en tegelijk de veiligheid op de werkplek te
verbeteren.
• Vang 20 tot 60 liter gemorste vloeistoffen op om opruimingskosten
te vermijden.
• Voorkom uitglijden en chemische reacties om de veiligheid op de
werkplek te verbeteren.
• Gemakkelijk te reinigen en verkrijgbaar in 4 afmetingen.
Bestel-referentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Opvangcapaciteit (Liter)

SPTY-20-YL-BK

197423

Lekbak van 20 liter, zwarte bak met geel rooster

1

20

SPTY-30-YL-BK

197579

Lekbak van 30 liter, zwarte bak met geel rooster

1

30

SPTY-40-YL-BK

306709

Lekbak van 40 liter, zwarte bak met geel rooster

1

40

SPTY-60-YL-BK

306710

Lekbak van 60 liter, zwarte bak met geel rooster

1

60

Rigid Lock QuickBerm - Vang vrijgekomen vloeistoffen uit vaten en IBC’s proactief op.
• Verbeterde conformiteit met de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)
en de ISO 14001-norm
• Meer veiligheid in de werkplaats door het vermijden van slip- en valpartijen
veroorzaakt door gemorste vloeistoffen
• Exclusief geïntegreerd mechanisme met roestvrijstalen zijsteunen houdt
wanden in 90°-stand.
• Neerklapbare zijkanten zodat vorkheftrucks gemakkelijk kunnen in- en
uitrijden.
• Makkelijk op te bergen dankzij zijn compacte formaat
• Langetermijnoplossing bestand tegen scheuren, wrijving, lekken en
chemische stoffen.

Bestel-referentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Opvangcapaciteit (Liter)

SB-QB-RL21

198531

OPVANGBAK, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,1 m x 30,5 cm

1

662

SB-QB-RL27

198532

OPVANGBAK, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,7 m x 30,5 cm

1

890

SB-QB-RL33

198533

OPVANGBAK, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 3,3 m x 3,3 m x 30,5 cm

1

2820

QuickBerm Lite - Licht en compact opvangsysteem voor vrijgekomen vloeistoffen.
• De herbruikbare en lichtgewicht QuickBerm Lite is gemakkelijk door 1
persoon op te stellen.
• Het perfecte opvangsysteem voor interventievoertuigen, vrachtwagens en
werkplaatsen.
• Duurzame oplossing: gemaakt van EG-1 pvc-gecoat materiaal met een
uitstekende scheur- en lekbestendigheid en hoge weerstand tegen wrijving
en chemicaliën.

Bestel-referentie

Artikelnummer

Omschrijving

Aantal / Verpakking

Opvangcapaciteit (Liter)

SB-QB-Lite12

198534

OPVANGBAK, QuickBerm Lite, EG-1,1,2 m x 1,2 m x 20,3 cm

1

299

SB-QB-Lite18

198535

OPVANGBAK, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,8 m x 20,3 cm

1

451

SB-QB-Lite24

198536

OPVANGBAK, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 2,4 m x 20,3 cm

1

602
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Referentielijst
Chemische toepassingsgids

Aardolie
Acetaldehyde
Aceton
Acetylchloride
Acroleïne
Acrylonitril
Allylalcohol
Aminobenzoëzuur
Ammonia
Ammoniak (watervrij)
Aniline
Antivries
Azijn
Azijnzuur
Azijnzuuranhydride
Benzeen
Benzine
Benzoëzuur
Benzonitril
Benzoylchloride
Benzylalcohol
Boorzuur
Boterzuur
Boterzuur
Broom
Butanol
Butylacetaat
Butylamine
Calciumhydroxide
Carbolzuur
Chinoline
Chloorazijnzuur
Chloorbenzeen
Chloorethaan
Chloormethaan
Chloorsulfonzuur
Chloorwater
Chloroform
Chroomzuur (50%)
Citroenzuur
Clorox (volle sterkte)
Cresol
Cyclohexaan
Detergenten
Dichloorbenzeen
Di-ethylamine
Di-ethylether

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

Di-iso-octylftalaat
Dinitrobenzeen
Dioxaan
Ethanol
Ether
Ethylacetaat
Ethylbenzeen
Ethyleenglycol
Ethylether
Ethylpropanoaat
Fenol
Formaldehyde
Fosforzuur
Galvaniseervloeistoffen
Glycerol
Heptaan
Hexaan
Hydrazine
Ijsazijnzuur
Isoboterzuur
Isobutanol
Isopropylacetaat
Isopropylalcohol
Kaliumhydroxide
Katoenzaadolie
Ketonen
Koningswater
Koolstofdisulfide
Koolstoftetrachloride
Lijnzaadolie
Looizuur
Magnesiumhydroxide
Maisolie
Methylalcohol
Methylether
Methylethylketon
Methylpropanoaat
Mierenzuur
Motorolie
Naftaleen
Natriumchloride
Natriumhydroxide
Natriumhypochloriet
Natriumnitraat
Natriumwaterstofcarbonaat
Nitrobenzeen
Nitrobenzoëzuur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nitrotolueen
Octaan
Oliezuur
Olijfolie
Paraffine
Pentanol
Pentylacetaat
Perchloorethyleen
Petroleum
Petroleumether
Propanol
Propionzuur
Propylalcohol
Propyleenglycol
Remvloeistof
Resorcinol
Sacharose
Salpeterzuur
Siliconenolie
Smeerolie
Stookolie
Styreen
Synthetische motorolie
Terpentijn
Tinchloride
Tolueen
Transformatorolie
Transmissieolie
Trichlooretheen
Tri-ethyleenglycol
Urine
Vinylacetaat
Vliegtuigbrandstof
Waterstofcyanide
Waterstoffluoride
Waterstofperoxide
Wonderolie
Xyleen
Zeepoplossingen (geconcentreerd)
Zetmeel
Zilvernitraat
Zoutoplossingen (metaalhoudend)
Zoutzuur
Zwavelzuur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Milieuvriendelijk

Chemische stof

Olieabsorberend

Chemische stof

Universeel

Chemische stof

Milieuvriendelijk

• Re-Form™
• Re-Form™ XPlus
• Re-Form™ Plus
• Re-Form™ Enkel Olie
• MULTIWIK®-soc’s

Chemisch

• Universal Plus
• Hazwik-soc’s en -kussens
• Veiligheidsmat met hoge
zichtbaarheid

Olieabsorberend

• Trackmat
• SXT®
• Oil Plus
• SPC®
• ENV®
• SR
• Olieabsorberende soc’s en
kussens

Universeel

• Battlemat®
• UXT
• HT
• MRO Plus®
• GP
• SIR en BSM
• Allwik®-soc’s en -kussens

Milieuvriendelijk

Milieuvriendelijke
absorptiemiddelen

Chemisch

Chemische
absorptiemiddelen

Olieabsorberend

Olieabsorberende
absorptiemiddelen

Universeel

Universele
absorptiemiddelen:

Chemisch

Aan de hand van deze gids kunt u bepalen welke SPC-absorptiemiddelen compatibel zijn met de hieronder vermelde chemicaliën.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Voorbehoud: De bovenstaande informatie is uitsluitend indicatief. Er worden geen garanties gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid of juistheid van deze
informatie. In alle gevallen wordt ervan uitgegaan dat de betreffende chemicaliën worden gebruikt bij omgevingstemperatuur en atmosferische druk, en in basistoestand, niet in
combinaties of mengsels. Kleine tests door de gebruiker worden altijd aanbevolen voor een veilig gebruik.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Index volgens bestelreferentie
Bestelreferentie

Artikelnummer

Blz.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Blz.

Bestelreferentie

Artikelnummer

Blz.

AD15100-BLUE
AD30100-BLUE
AW124
AW1818
AW1818-2
AW412
AW430
AW561
AW806
AW99
BAG-PU-L
BAG-PU-S
BM15-E
BM30-E
BM30X-E
BSM100
BSM3650
CH100-E
CH15P
CH15-P-E
CH200-E
CH303
CH303-DP-E
CH30DP
CH30-DP-E
CHBB30
CHBB15
CHBB100
CS-CB18
DJR126
DJR127
DJR128
DJR129
DTA25-E
DTO25-E
ENV100-M

148841
148840
813791
813792
813793
813789
813788
813787
813790
813794
813925
813923
813833
813834
813835
813839
813838
309070
107690
309072
309071
134360
309074
107691
309073
143498
143499
143500
813802
830952
830953
830954
196208
813795
813784
813741

ENV150-E
ENV152-E
ENV200-M

813761
813762
813742

ENV300-M

813743

ENV400-M

813744

ENV510
ENV810
GP100-M
GP150-E
GP150-P-E
GP152-P-E
GP200-M
GP400-M
HANDYSORB-BASICPAD
HANDYSORB-NTPAD
HANDYSORB-NTPILLOW
HANDYSORB-MOPKIT
HAZ124
HAZ1818
HAZ1818-2
HAZ412
HAZ806
HAZ99
HSP-2-BB
HSP-4-BB
HSW-2-BB
HSW-4-BB
HSW-CC
HSW-CL
HSW-CS
HSW-R
HT555-E
HT777-E
IBC-DS-B
IBC-S-Y
IBC-T-Y
MRO100-E
MRO150-DND-E
MRO15-DP-E
MRO15-DPS-E
MRO15-E
MRO15-P-E
MRO200-E
MRO30-DP-E
MRO30-E
MRO30-P-E
MRO315-P-E
MRO330-DP-E

813772
813771
813812
813826
813827
813828
813813
134429
150597
150598
150599
150600
813852
813853
813854
813850
813851
813855
196267
196268
196261
196262
196265
196264
196263
196266
813836
813837
196275
196273
196274
813809
813811
813819
813820
813817
813818
138588
813824
813822
813823
813821
813825

33
33
26
25
25
26
26
26
26
25
52
52
32
32
32
34
34
28
34
28
28
34
28
34
28
34
34
34
20
40
40
40
40
25
15
11, 18,
47, 48
11, 18
11, 18
11, 18,
47, 48
11, 18,
47, 48
11, 18,
47, 48
19
19
23
23
23
23
23
23
41
41
41
41
30
30
30
30
30
30
56
56
56
56
56
56
56
56
25
25
54
54
54
24
24
23
23
23
23
24
23
23
23, 33
23
23

MRO365-P
MR-1
MR-2
MS124
MS412
MS50
MS806
NPR36
ODN08
OIL124
OIL1818
OIL1818-2
OIL412
OIL430
OIL561
OIL806
OIL99
ONO30
OP100-E
OP150-DND-E
OP15-DP-E
OP15-DPS-E
OP15-E
OP15-P-E
OP200-E
OP30-DP-E
OP30-E
OP30-P-E
OP365-P
PSF10
PU50
PU60
PU90
PU110
RF100
RF300
RF500
RFDP300
RFODP100
RFP28DP
RFP300
RFP314P
RFP328DP
RFP500
SA-AFA
SA-AFO
SA-SBA
SA-SBH
SA-SBO
SB-3
SB-MAB-COR
SB-MAB-KIT
SB-MAB-WALL
SB-QB-Lite12
SB-QB-Lite18
SB-QB-Lite24
SB-QB-RL21
SB-QB-RL27
SB-QB-RL33
SC-3000
SC-4
SC-D15
SC-D40
SC-DK
SC-DP2
SC-DP4
SC-DPR
SC-LBIN
SC-SD2
SC-XLBIN
SF1
SF-20
SF20-1
SF-7
SF-7-1
SF-JAR
SF-JAR-CS
SIR36
SIR72
SKA-120
SKA-20
SKA-240
SKA-55
SKA-95
SKA-ADR-L
SKA-ADR-S
SKA-ATK
SKH-BATT-E

834176
196271
196272
813954
813951
813952
813953
813920
813801
813778
813780
813781
813776
813775
813779
813777
813782
813800
813732
813733
813752
813753
813750
813751
138589
813756
813754
813755
834175
134430
196468
196469
196470
196471
813938
813939
813940
813944
813962
813946
813942
813949
813948
813943
813830
813829
813909
813910
813908
813921
813982
813980
813981
198534
198535
198536
198531
198532
198533
813899
813900
813902
813903
813967
813968
813969
813970
813906
813966
813907
813796
149060
306717
149063
306716
149116
149265
813840
813841
813882
813870
813885
813873
813876
813866
813863
813860
241135

23, 40
56
56
37
37
37
37
53
20
16
16
16, 47, 48
16, 47, 48
16, 48
16
16
16
20
13, 47, 48
13
13
13
13
13
13
13
13, 33
13
13, 40
15
53
53
53
53
37
37
37
38
38
37
37
37
37
37
33
33
49
49
49
53
53
53
53
57
57
57
57
57
57
52
52
52
52
53, 55
55
55
55
48
54
48
15
43
43
43
43
43
43
34
34
46
45
46
46
46
42
42
44
43

SKA-BKTACID-E
SKA-BKTBASE-E
SKA-CART
SKA-PP
SKA-XLT
SKHAZ-QRK-C
SKH-120
SKH-20
SKH-240
SKH-55
SKH-95
SKH-ADR-L
SKH-ADR-S
SKH-ATK
SKH-CART
SKH-MINI
SKH-PP
SKH-XLT
SKO-120
SKO-20
SKO-240
SKO-55
SKO-95
SKO-ADR-L
SKO-ADR-S
SKO-ATK
SKO-CART
SKO-PP
SKO-XLT
SL-12 BARR-C
SL-7 BARR-C
SPC10
SPC100-E
SPC105-E
SPC150
SPC150-P
SPC152
SPC152-P
SPC155
SPC155-2P
SPC1900-E
SPC200-3-E
SPC200-E
SPC300-E
SPC50-E
SPC510
SPC516
SPC518
SPC810-E
SPC816-E
SPC818-E
SPCJR-1205
SPCJR-1210
SPCMB-0525
SPCMB-BAG
SPEB-2
SPEG-2
SPK-PUMP
SPTY-20-YL-BK
SPTY-30-YL-BK
SPTY-40-YL-BK
SPTY-60-YL-BK
SR1850
SR3600
SR3625
SW1200
SW46
SXT200-E
SXT300-E
SXT315-P-E
SXT330-DP-E
TM19
TM29
TM30
TM58
UN100-E
UN1212-E
UN15-2DP-E
UN15-DP-E
UN15-DPS-E
UN30-DP-E
UN295-P
UN510
UN810
UXT200-E
UXT300-E
UXT315-P-E
UXT330-DP-E

241138
241139
813879
813857
813888
151533
813883
813871
813886
813874
813877
813867
813864
813861
813880
813868
813858
813889
813881
813869
813884
813872
813875
813865
813862
813859
813878
813856
813887
813905
813904
813783
813736
813735
813759
138590
813760
138591
813757
813758
813799
813739
813737
813738
813740
813769
813770
813774
813767
813768
813773
813806
813805
813803
813804
196269
196270
198787
197423
197579
306709
306710
813745
813766
813746
813814
107836
813730
813731
813748
813749
813764
813765
813747
813763
813842
813843
813844
813845
813846
813847
834177
813849
813848
813807
813808
813815
813816

43
43
46
44
46
44
46
45
46
45
45
42
42
44
46
49
44
46
46
45
46
45
45
42
42
44
46
44
46
48
47
16
12, 47, 48
13, 47, 48
12
12
12
12
12
12
20, 47, 48
12
12, 47, 48
12, 47, 48
12
18, 47, 48
18
16
18
18
16
19
19
19
19
56
56
54
57
57
57
57
11
11
11
26
26
14, 49
14
14
14
33
33
33
33
29, 49
29
29
29
29
29
29, 40
30
30
24, 49
24
24
24
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Afrika

Hongarije

Turkije

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Benelux

Italië

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa

Midden-Oosten

Zweden, Finland & Baltische staten

Bratislava, Slovakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Denemarken

Noorwegen

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Rusland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Frankrijk

Spanje & Portugal

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en
beveiligen van mensen, producten en
plaatsen

Uw distributeur

De meest recente versies kunnen steeds
gedownload worden op www.bradyeurope.com.
Zoek naar: EUR-M-711-NL

Y1109221
Y1109221
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GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93K
3364 AH
Sliedrecht
Tel. +31 (0) 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl
03/03/2021

Om onze impact op het milieu te minimaliseren
beperkt Brady het aantal herdrukken.

