
 
 

  Product Informatie 
 

 

 

 

 

SMART SORB ALL PURPOSE     
 

ABSORBEERKORREL MET GROF GRANNULAAT 
 
 

 

Omschrijving 
 

Minerale grove granulaat korrel voor absorptie van oliën, vetten, gasolie, stookolie, vloeistoffen, enz… in garages, op 
werven, openbare weg, industrie, droogtrommel, verzegeling, huishoudelijk, transport, verpakking, enz… 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

De korrel in een voldoende dikke laag (1 à 2 cm) over de gespilde vloeistof bedekken, met een borstel heen en weer 
bewegen om de absorptie te versnellen, druk uitoefenen op de korrellaag door erover te lopen of rijden bevorderd 
eveneens het absorptieproces. Na een 15 tal minuten bijeen vegen en opruimen. Afhankelijk van het opgenomen 
product verwijderen als normaal of schadelijk afval. Preventief en als anti-slip : strooi een laag van 0.3 à 0.6 cm over 
de te betreden oppervlakte, bij een glad wegdek : strooi in voldoende mate SMART SORB ALL PURPOSE onder de 
slippende banden. In garageputten voorkomt een laag van 1 cm grondpollutie bij spillen van aflaatolie en andere 
onderhoudsvloeistoffen of vetten.  Als barrière rond machines vormt men een laag van minimaal 10 cm breedte en  5 
cm hoogte om het verspreiden van vloeistoffen te voorkomen, voorzie onder de machine eveneens een voldoende 
dikke laag van een 3 tal cm om grondpollutie te voorkomen. Regelmatig verversen is aangewezen. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

SMART SORB ALL PURPOSE is een zuiver natuurproduct samengesteld uit gemengde kleisoorten, gebakken en 
vermalen. Kan in alle veiligheid aangewend worden voor het opnemen van gespilde vloeistoffen, brandstoffen, water-
olie oplossingen, verven, zuren, inkten, frisdranken en gewoon water. Reduceert onmiddellijk geur en damp, 
onbrandbaar noch giftig of toxisch. Lost niet op in water, kleeft op geen enkele ondergrond maar bevorderd anti-slip. 
Hergebruikbaar tot verzadiging van de korrel. De behandeling waarborgt een propere en droge vloer nadien. 
 
 

 

Goedkeuringen 
 

SMART SORB ALL PURPOSE beantwoord aan de Type III R goedkeuring van het Duitse testinstituut MPA 
(Materialprüfungsamt) 
USDA – H1  //  FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620  -  FDA – A  //  FARMACOPEE 1997  //  HACCP  //  GMP 2002 
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Uitzicht : beige granulaat 
Geur : geen 
Granulometrie : van 0.5 tot 6 mm 
Druksterkte : 15 tot 30 kg/cm² 
Ph waarde : 6.2 à 7 
Mengbaarheid met water : absorberend 
Vlampunt : geen 
Relatieve dichtheid bij 20°C : 690 à 725 kg/m³ 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne 
 

Onbrandbaar, niet giftig noch toxisch. Biologisch 100% afbreekbaar, Inert materiaal. Reglementering : ARAB, ADR, 
IMO : niet gereglementeerd. Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar. 
 
 

 

Verpakking  
 

25 liter (18 kg) polyethyleenzak / 48 zak per pallet 
 
 

 

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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