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Omschrijving 
 

Absorptiekorrels Absodan zijn granulaten die alle mogelijke soorten vloeistoffen (water, olie, chemicaliën,…), gemorst op een vast  
oppervlak, snel absorbeert en binnen in de poreuze structuur vasthoudt.  
Absorptiekorrels Absodan zijn een mens- en milieuvriendelijke delfstof, genaamd 'moleraarde' (= natuurlijk mengsel van diatomeeën 
en klei).  
Dankzij een omvangrijke mechanische bewerking en een calcinatieproces, zonder toepassing van additieven, worden natuurlijke 
granulaten van zeer hoge kwaliteit geproduceerd.  
Type III R goedkeuring van het Duitse testinstituut MPA (Materialprüfungsamt), d.w.z. dat het product op openbare wegen kan  
gebruikt worden. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Een laagje van ongeveer 5 mm over de gemorste of uitgelopen vloeistof strooien.  
Het over de korrels heenlopen bevordert het opzuigen.  
Enkele minuten laten inwerken en bijeenvegen.  
Wanneer de absorptiekorrels, na een eerste gebruik, niet volledig geïmpregneerd zijn, kunnen ze eventueel herbruikt worden. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

Absorptiekorrels Absorban zijn gecalcineerd en blijven daardoor hard, ook na verzadiging. Als U daarna over de behandelde vloer 
loopt of rijdt, bestaat er geen gevaar voor uitglijden. Zelfs bij hoge belastingen zullen de granulaten de eenmaal geabsorbeerde 
vloeistoffen niet meer afgeven.  
. Absorptiekorrels Power zijn niet brandbaar en daardoor optimaal geschikt voor het binden van brandbare vloeistoffen, ze werken  
brandremmend en kunnen als blusmiddel gebruikt worden bij kleinere branden.  
. De korrels zijn chemisch inert en reageren daardoor neutraal ten opzichte van de gebonden vloeistoffen (uitgez.fluorwaterstofzuur),  
waardoor het een universele absorbent is, dat geschikt is voor de meeste vloeistoffen.  
. Open porositeit, daardoor hebben absorptiekorrels Power een sterk opzuigend vermogen, dat snel alle vloeistoffen bindt, zelfs die  
vloeistoffen die diep in poreuze vloeren zijn getrokken.  
. De korrels blijven na het absorptieproces hard en zijn daardoor gemakkelijk op te vegen. Hard boenen met een bezem is niet 
nodig, doordat ze geen vuil op de vloer acherlaten.  
. De korrels worden zorgvuldig gezeefd en zijn praktisch vrij van stof.  
Korrelsgroote : 1 - 3 mm 
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Densiteit : 521kg/m³ 
Granulometrie > 3.35mm: max 3wt % 
Granulometrie > 2.00mm: max 44wt % 
Granulometrie > 1.00mm: max 4wt % 
Stof (<0.125mm): 0.3 wt % 
Absorptie: Westinghouse, water 93 wt % 
Absorptie: Westinghouse, olie 66 wt % 
 
 

 

Verpakking  
 

Standaard verkrijgbaar in zakken van 20 liter. 
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten. 
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