
 

 

Olie-absorptiemiddel 
ÖL-EX 82   

 

Aard:  - absorptiemiddel uit polyurethaan – Cat. A type I en II. 

- ongevaarlijk voor huid, ogen en luchtwegen. 

Eigenschappen: - absorbeert alle oliën en brandstoffen in een mum van tijd en stoot 
alle water af, dit door zijn hydrofobe eigenschap. 

- geeft u een absorptievermogen van +/- 25 l met een zak ÖL-EX 82 
van 40 l. 

- heeft een uitgesproken anti-slipeigenschap bij gebruik op vette of 
gladde ondergrond. 

Stockage: - droog bewaren – meer dan 5 jaar houdbaar. 

Universeel oliehoudend maar waterafstotend granulaa t. 
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Op de weg, bodem en andere verkeersvlakten: 
1. ÖL-EX 82 uitstrooien met de hand, strooiwagen of zeef. 
2. De absorptiekorrels gelijkmatig uitstrijken met behulp van een 

bezem. ÖL-EX 82 zuigt binnen de kortste tijd alle olie op. 
3. Na volledige absorptie – bij dunne oliën reeds na enkele 

seconden / bij dikke oliën na een paar minuten – alles 
samenvegen en in een vuilniszak gieten. Bij heel dikke 
olielagen handeling 1, 2 en 3 nogmaals herhalen indien het 
resultaat niet meteen optimaal is. 

4. De verzadigde korrels in een huisvuilverbrandingsoven laten 
verbranden (slechts 2% asresten). 

Op het water zoals rivieren, beken, kanalen,…: 
1. ÖL-EX 82 uitstrooien met de hand of zeef. 
2. Na volledige absorptie – bij dunne oliën reeds na enkele 

seconden / bij dikke oliën na een paar minuten – ruimt u de 
verzadigde ÖL-EX 82-korrels op met behulp van een zeefhark 
en stopt u deze in een vuilniszak. 

3. De verzadigde korrels in een huisvuilverbrandingsoven laten 
verbranden (slechts 2% asresten). 

Accessoires voor gebruik op oppervlaktewateren: 
496.101310 De ÖL-EX schop met geïntegreerde zeef is ideaal voor het 

ophalen van verzadigde ÖL-EX-korrels uit het water. De schop 
bestaat uit 2 aaneenschakelbare stelen (2 m). De steel kan in 2 
hoeken op de zeef/schop gemonteerd worden.  

496.101510 De ÖL-EX absorptieslang is volledig opgevuld met een 10 cm 
dikke laag ÖL-EX korrel en is 3 meter lang. Meerdere 
absorptieslangen kunnen een afdamming vormen dankzij een 
voorzien musketonhaak en de nodige lussen. 

GEBRUIK 

NOTA: ÖL -EX 82 bevat licht -ontvlambare stoffen en is niet geschikt voor opname  van 
oxyderende vloeistoffen en peroxiden. 


