SORBENTER

Ikasorb® – Nordens största sortiment av
kvalitativa produkter för alla sorters spill

4
5
6
7
10
12

Sorbenter från Ikaros®
Vad är sorbenter?
Skillnaden på ab- och adsorption
Ikasorb® sorbenter för olika ändamål
Tillbehör & kringutrustning
Att välja rätt produkt

14
17
18
22
26
28
30

Universal
Premium CMC
Premium PB
Standard SMS
Standard SM
Standard Camo SM
Standard M
Kem SM

32
34
36
38
40

Oil Only
Premium CMC
Standard SMS
Standard M
Spårmatta SMPB
Depåmatta SMPB

Länsor
42 Sorptionsläns
44 Ytvattensvep
45 Skärm- & sorptionsläns
Granulat
46 Granulat

‘‘Landets bästa saneringsföretag testade över femton
olika varumärken, och inga var bättre än Ikasorb.’

‘‘Ark med spunnet ytskikt avger inget ludd, och är
därför bättre vid arbete med känsliga maskindetaljer.’’

Varför du ska handla sorbenter från Ikaros®

Vad är sorbenter?

Ikaros® Cleantech är Skandinaviens ledande leverantör av sorbenter för både tillbud/olycka och daglig drift. I över tjugo år har vi hjälpt tusentals kunder inom
tillverkningsindustri och räddningstjänst till rätt produktval.

Sorbenter är spillredskap speciellt utvecklade för att uppsamla spill av farliga ämnen.
Ikasorb®-serien består av ark, rullar, ormar och kuddar av smältblåst polypropen,
samt granulat av kalcinerade molerämnen. Sorbenter indelas i två huvudgrupper:

Utifrån rätt rådgivning i förhållande till användning kan bytesintervaller ökas, samt
miljöpåverkan och kostnader minskas. Hänsyn till ekonomi och miljösäkerhet ligger alltså inom samma intressesfär. I detta hjälper Ikaros® experter dig till ett tryggt
beslut.

POLYVALENTA SORBENTER
Sorbenter för flera olika sorters ämnen. I Ikasorb®-serien representeras de exempelvis av varugruppen Universal, utvecklad för att uppsamla alla sorters vätskor.

KVALITET
Sorbenterna i Ikasorb®-serien tillhör de bästa på världsmarknaden. Många saneringsföretag, som har den största erfarenheten av arbete med polypropensorbenter,
föredrar (efter att ha testat tiotals olika varumärken) Ikasorb®. Räddningstjänster i
hela landet väljer de kemiskt interta molergranulaten, vilka med sina olika kornstorlekar tränger ned i underlaget och sörjer för sekundsnabb sorption.
Kvalitet, mångfald och behändighet har gjort Ikasorb® till det mest populära varumärket.
ÖKADE BYTESINTERVALLER
Genom att välja exakt rätt kvalitet i förhållande till det spill som skall uppsamlas, samt
rådgivning över hur sorbenten bäst kan användas ökas livslängden. Detta motverkar
onödigt slöseri och skänker på sikt betydligt bättre ekonomi.
MILJÖSÄKERHET
Genom rätt produktval förebygger du halkrisk och skador på underlag och miljö.
Med rätt kvalitet slipper du vid maskinunderhåll ludd och andra föroreningar.

MONOVALENTA SORBENTER
Sorbenter för en sorts ämne. I Ikasorb®-serien representeras de av varugruppen
Oil Only, utvecklad för petroleumbaserade spill.

Vad ska man tänka på vid inköp?
• Beskriv för Ikaros® personal exakt på vilket sätt du vill använda en sorbent.
Med rätt underlag kan säljaren hjälpa dig att spara både tid och pengar.
• Låt dig inte luras av att billigare alltid är bättre. En kvalitetsprodukt håller ofta
längre och samlar upp mer än flera sämre.
• Skilj på sorbenter för daglig drift och sorbenter för tillbud/olycka. De senare bör
förvaras i en plomberad och tydligt märkt spillbox, så att det alltid finns
lättillgängliga sorbenter vid nödläge.
• Vid risk för syraspill (runt exempelvis batteriladdningsstationer) är ark, kuddar eller
kemiskt inerta granulat oumbärliga, då till exempel betongbaserade granulat
reagerar med syra och bildar frätande gaser.
• Förbrukade sorbenter hanteras enligt föreskrifterna för det ämne som uppsamlats.
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Varianter – olika ytskikt för olika förhållanden

Skillnaden på ab- och adsorption
I organiska material tränger vätska in i fibrerna. Detta kallas
absorption. I Ikasorb®-seriens polypropenmaterial fäster
istället vätskan vid fibrerna och fyller ut håligheterna
mellan dem. Detta ger överlägsen sorptionshastighet,
uppsamlingsvolym och kvarhållande egenskaper.
Fenomenet kallas adsorption.

Organisk fiber

Polypropen

M

CMC

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?
Eftersom Ikasorb®-sorbenter adsorberar så blir fibersammansättningen väldigt viktig för produktens prestanda, slitstyrka, livslängd och därmed även kostnad.

Adsorption

Absorption

SM

Meltblown

Endast smältblåst prolypropen
för mycket snabb sorption

Coverstock-Meltblown-Coverstock
Dubbelsidigt, förstärkt ytskikt
för slitstyrka och snabb sorption

Spunbound-Meltblown

Förstärkt ovansida
för luddfrihet på ovan- och snabb sorption på undersidan

Varför ska man använda Ikasorb® polypropensorbenter?
• Överlägsen sorption, upp till 25 gånger produkternas egen vikt
• Perforering gör att man kan anpassa storlek efter behov, vilket förebygger slöseri
• Olika sorters ytskikt för olika slitstyrka, sorptionshastighet och anpassade egenskaper
• Mångfald i orm, kudde, rulle, ark med mera
• Tål de flesta kemikalier, säkra att använda
• Låg vikt vid destruering reducerar avfallsmängd
• Bildar enbart vatten och koldioxid vid förbränning
• Enkla att använda
Sorptionsmängd för olika material
(testade med olja av viskositet 42-45 cP vid 20°C)

sin
rk
Ba ggr
8
4

SMS

PB

SMPB

ikt

nv

e
eg

en

g
ne

ll
i
mu r s
Bo 0 gg
1
7

t

vik

ikt

nv

ge
n
pe in e
pro gr s
y
l
g
Po -25
15

NW

Sorter
Ikasorb® Oil Only – Monovalent, endast för petroleumbaserade vätskor
Ikasorb® Universal – Polyvalent, för alla typer av vätskor
Ikasorb® Kem – För starka kemikalier, tydlig färg för minskad skaderisk
Ikasorb® Granulat – Kemiskt inerta och halksäkra
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Spunbound-Meltblown-Spunbound
Dubbelsidigt förstärkt ytskikt
för överlägsen slitstyrka och snabb sorption

Polybacked

Ensidigt, plasthalkskydd/fuktspärr på undersidan
för att skydda underlaget

Spunbound-Meltblown-Polybacked

Med både förstärkt ytskikt och fuktspärr på undersidan
för tuff användning och underlagskydd

Non-Woven

Kraftig inneslutning
för slitstyrka hos ormar och kuddar

Kalcinerad Diatomit

Kemiskt inerta granulat
halksäkra och reagerar inte med frätande ämnen
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På vägbana används granulat, vilka bibehåller sin hårdhet även under mättnad

Oljelänsor för spill i vattendrag förblir
flytande även under full mättnad

Fatlocksskydd förhindrar
söl vid avtappning

Ett tydligt märkt, förseglat spill kit garanterar
tillgång till sorbenter vid tillbud/olycka

Sorption av skärvätskeemulsion hos Kockums.

Perforering minskar slöseri
och ger bättre ekonomi.

Skärm- & sorptionslänsa i Copenhagen Malmö Port.

Fatlocksskydd begänsar söl i Sturups flygplatshangar.

Förstärkt ytskikt förhindrar ludd
hos Limhamns Mekaniska.

Spillskydd vid Herculesmaskin på Såtenäs flygflottilj.
Ark med spunnet ytskikt avger inget ludd
vid arbete på bänkskiva.

Rullar ger obegränsade möjligheter att täcka större golvyta.
Förstärkta sorbenter kan överköras eller användas som matta

Sorptionsorm förebygger halkrisk
runt maskinfundament.

Kudde uppsamlar maskinläckage
vid fleroperationsmaskin.

Ormar och kuddar placeras runt maskinfundament,
vilket förhindrar halkrisk vid bearbetning och daglig drift

En del väljer att placera ark på eller under gallerdurk
vid invallning för att på så vis hålla rent och snyggt

Tillbehör & kringutrustning
Ikaros® erbjuder många olika produkter relaterade till sorbenter.
De flesta finns i vår produktkatalog. Nedan hittar du exempel på produkter som förbättrar miljösäkerheten vid hantering.
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Neutraliseringskit

Underhålls-& nödlägesvagnar

Invallningar

Sorbentställ

Komplett kit för hantering av mindre spill
Neutraliserande medel för syra och bas, komplett med
klassificeringsremsor, sorbenter, neutraliserande medel,
avfallspåsar, skyddsglasögon och handskar.

Kan levereras fylld med anpassade produkter
Enkel att flytta runt vid underhållsarbete. Innehåll kan
specialanpassas för just era behov och krav.

Säkra och robusta invallningslösningar
Ikaros har ett mycket brett utbud av miljöpallar och invallningar. I vår produktkatalog hittar du många bra
alternativ, beroende på vad som skall förvaras.

Praktiska golvställ för halv-och helrullar
Vi har ett stort utbud av sorbentställ för både halv-och
helrullar samt vägghållare för sorbentark.

Vätskehantering

Säkerhetsbehållare

Spillboxar & väskor

Ikatex® Torkdukar

Hundratals tillbehör för alla tänkbara ändamål
Ikaros tillhandahåller tillbehör för alla tänkbara ändamål.
Se vår katalog eller webbutik för att hitta rätt tratt, dunk
eller annat du behöver för att på ett säkert sätt överföra
vätskor mellan behållare.

Säkra avfallsbehållare för sorbenter
OSHA-certifierade avfallsbehållare med självslutande
lock för sorbenter, torkdukar mm. indränkta med brandfarliga ämnen så som petroleum, lösningsmedel och
thinner.

Väskor och boxar för tillbud/olycka
Portabla lösningar för hantering av spill vid tillbud eller
olycka. Tydlig märkning och orange färgkod synliggör
spillredskapens placering. Innehållet dimensioneras och
anpassas utifrån vilka kemikalier som hanteras i närheten.

Ikaros eget varumärke för alla avtorkningsbehov
Vare sig du behöver torkdukar eller torkpapper för att
rengöra dina händer, en kraftigt nedsmutsad maskindetalj,
ett känsligt instrument eller lättrepade ytor finns här en
produkt för dig. Förpackningarna är anpassade för att förenkla åtkomst vid arbete. De finns i olika material
såsom textil-, non-woven- och papper.
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Att välja rätt produkt
utifrån användningsområde
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För alla sorters vätskor

För olja/petroleum

För vägbana

För maritim miljö

För frätande ämnen

Sorbenter för alla sorters vätskor har ett brett
användningsområde, och kan appliceras på
allt från olja till vatten.

Oljesorbenter, endast avsedda för petroleumbaserade vätskor. Mycket effektiva, ger många
fördelar, även i vattenblandning.

Granulat i olika kornstorlekar tränger ned i
underlagets håligheter och ger därför
mycket snabb sorption.

Oljelänsor i vattendrag förblir flytande även
under full mättnad. När länsan lyfts ur
vattnet följer oljan med.

Speciella sorbenter som tål starka kemikalier, samt har en tydlig färg för ökad
säkerhet vid hantering.

Universal Sorbenter

Oil Only Sorbenter

Granulat

Sjö- & Skärmlänsor

Universal Kem

Sid 14

Sid 32

Sid 46

Sid 42

Sid 30
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HEL RULLE
KRAFTIG

UNIVERSAL

PREMIUM

CMC NW

För hög slitstyrka och mycket snabb sorption av alla sorters vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning. De är tillverkade av sju lager smältblåst polypropen, sammansatta
genom värmeprägling och med ytterhölje av mikrofiber. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.
Ormar och kuddar har ytterhöljen i non-woven. Innehållet består av hackat mikrofibermaterial blandat med
cellulosa – vilket gör att de inte tål starka kemikalier.

HALV RULLE
CMC

KRAFTIG

ARK
CMC

KRAFTIG

FATLOCKSSKYDD
CMC

Mått: 0,82 x 46 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: G-90

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: G-91

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,36 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: G-75

KRAFTIG

MEDIUM

MEDIUM

CMC

Mått: 0,61 x 46 m
Sorption: 187 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: G-92

Mått: 0,41 x 61 m
Sorption: 87 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: G-98

MEDIUM

TUNN

CMC

Mått: 0,82 x 61 m
Sorption: 174 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: G-97

CMC

KRAFTIG

CMC

Mått: ø55,5 cm
Sorption: 1,68 liter/ark
Antal/förpackning: 25
Art.nr: G-76

CMC

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,98 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: G-72
CMC

Mått: 0,41 x 92 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: G-96

TUNN

CMC

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,72 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: G-70

• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• Premium: Snabb sorption och förstärkt ytskikt för slitstyrka
• Testad av RISE/SP – Statens Tekniska Forskningsinstitut
• Ormar och kuddar har ytterhölje av non-woven

ORM

• Perforerade för bättre ekonomi
LÅNG

• Ark har ytskikt av mikrofiber

CMC / NW
Coverstock-Meltblown-Coverstock. Ark har
ytskikt av mikrofiber, vilket ger slitstyrka.
(ormar/kuddar har ytterhölje av non-woven.)

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär
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KUDDE
NW

STOR

NW

Mått: ø7,6 x 305 cm
Sorption: 10,6 liter/orm
Antal/förpackning: 6
Art.nr: G-37

Mått: 43 x 43 x 5 cm
Sorption: 4,6 liter/kudde
Antal/förpackning: 10
Art.nr: G-62

KORT

LITEN

NW

Mått: ø7,6 x 122 cm
Sorption: 4,15 liter/orm
Antal/förpackning: 40
Art.nr: G-34

NW

Mått: 25 x 25 x 5 cm
Sorption: 1,75 liter/kudde
Antal/förpackning: 20
Art.nr: G-61
LITEN

NW

Mått: 21 x 43 x 5 cm
Sorption: 1,8 liter/kudde
Antal/förpackning: 10
Art.nr: G-66
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UNIVERSAL

PREMIUM

PB

Med fuktspärrad undersida, för alla sorters vätskor
Ark levereras på operforerad rulle och får därför klippas eller skäras till lämpligt format. Den fuktspärrade
undersidan i plast gör även att sorbenten mot torrt underlag ligger still. Ensidig, medelsnabb sorption.

• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• Fuktspärr ger även ensidig slitstyrka, samt gör att sorbenten på torrt underlag ligger still
• Standard: Medelsnabb sorption
• Används när man vill förhindra att vätskan når underlaget
• Fuktspärrad undersida förhindrar att vätskan når underlaget

HALV RULLE
KRAFTIG

PB

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 110 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: G-91PB

PB
Polybacked. Den plastbelagda undersidan
förhindrar att att vätskan når underlaget

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor
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UNIVERSAL

STANDARD

SMS

För högsta slitstyrka, luddfrihet och medelsnabb sorption av alla sorters vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning. Förstärkt ovan- och undersida gör sorbenten mycket slitstark, så
att man kan köra, gå och stå på den. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och
vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.
• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• SMS: dubbelsidigt spunnet ytskikt för högsta möjliga slitstyrka och luddfrihet
• Standard: Medelsnabb sorption
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE
KRAFTIG

HALV RULLE
SMS

Mått: 0,82 x 46 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: DB-90
MEDIUM
SMS
Spunbond-meltblown-spunbond. Dubbelsidigt, spunnet ytskikt för högsta möjliga
slitstyrka och luddfrihet

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

SMS

Mått: 0,82x 61 m
Sorption: 167 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: DB-97

KRAFTIG

ARK
SMS

KRAFTIG

SMS

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: DB-91

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,2 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: DB-75

MEDIUM

MEDIUM

Mått: 0,41 x 61 m
Sorption: 84 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: DB-98

SMS

SMS

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,91 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: DB-72

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor
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UNIVERSAL

STANDARD

SMS

För högsta slitstyrka, luddfrihet och medelsnabb sorption av alla sorters vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning, samt som pallmatta. Förstärkt ovan- och undersida gör sorbenten
mycket slitstark, så att man kan köra, gå och stå på den. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna
horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.
• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• SMS: dubbelsidigt spunnet ytskikt för högsta möjliga slitstyrka och luddfrihet
• Standard: Medelsnabb sorption
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE
KRAFTIG

HALV RULLE
SMS

Mått: 0,80 x 50 m
Sorption: 248 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: 622
KRAFTIG
SMS
Spunbond-meltblown-spunbond. Dubbelsidigt, spunnet ytskikt för högsta möjliga
slitstyrka och luddfrihet

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

Mått: 1x 50 m
Sorption: 248 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: 624

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

TUNN
Mått: 0,80 x 50 m
Sorption: 173 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: 622-EV

SMS

KRAFTIG

ARK
SMS

SMS

HEL

SMS

Mått: 0,40 x 50 m
Sorption: 124 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: 623

Mått: 40 x 50 cm
Sorption: 1,1 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: 621

Mått: 80 x 120 cm
Sorption: 5,6 liter/matta
Antal/förpackning: 25
Art.nr: 696-PM

KRAFTIG

TUNN

HALV

SMS

Mått: 0,50 x 50 m
Sorption: 124 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: 625
SMS

KRAFTIG

PALLMATTA

TUNN

SMS

Mått: 40 x 50 cm
Sorption: 0,62 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: 620-EV

SMS

Mått: 60 x 80 cm
Sorption: 2,8 liter/matta
Antal/förpackning: 50
Art.nr: 693-PM

SMS

Mått: 0,40 x 50 m
Sorption: 87 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: 623-EV

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor
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UNIVERSAL

STANDARD

SM

För luddfrihet, medelhög slitstyrka och snabb sorption av alla sorters vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning samt som multi-matta. De är tillverkade av sju lager smältblåst
polypropen, sammansatta genom värmeprägling och med ytterhölje av mikrofiber. För att lätt kunna riva av
och anpassa storlek har rullarna horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi. Praktisk för t.ex
arbetsbänkar där maskindelar kräver luddfri ovansida och snabbsorberande undersida.
Multi-mattan levereras i kartongdispenser, med en öppning för att i lämplig storlek enkelt kunna riva av ark.
• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• SM: Ensidigt spunnet ytskikt för slitstyrka och luddfrihet på ena sidan och sorptionshastighet på andra sidan
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE
TUNN

22

SM
Spunbond-meltblown. ensidigt, spunnet ytskikt för hög slitstyrka och luddfrihet på ena
sidan och snabb sorption på andra sidan

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Mått: 0,82 x 92 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: DB-95

HALV RULLE
SM

TUNN
Mått: 0,41 x 92 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: DB-96

www.ikaros.net

ARK
SM

TUNN

MULTI-MATTA
SM

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,6 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: DB-70

040-54 22 50

TUNN

SM

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 106 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: DB-914

23

UNIVERSAL

STANDARD

SM

För luddfrihet, medelhög slitstyrka och snabb sorption av alla sorters vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi. Praktisk för t.ex. arbetsbänkar där maskindelar kräver
luddfri ovansida och snabbsorberande undersida.
• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• SM: Ensidigt spunnet ytskikt för slitstyrka och luddfrihet på ena sidan och sorptionshastighet på andra sidan
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE
KRAFTIG
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SM
Spunbond-meltblown. ensidigt, spunnet ytskikt för hög slitstyrka och luddfrihet på ena
sidan och snabb sorption på andra sidan

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

HALV RULLE
SM

Mått: 0,82 x 46 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: UGG-90

KRAFTIG
Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: UGG-91

www.ikaros.net

ARK
SM

KRAFTIG

SM

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,2 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: UGG-75

040-54 22 50
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UNIVERSAL

CAMO

SM

Förstärkt för tuffa förhållanden och snabb sorption av alla sorters vätskor
Tillverkade av sju lager smältblåst polypropen, sammansatta genom värmeprägling med ovansida av mikrofiber.
Horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi. Ursprungligen utvecklade för militär användning
med extra slitstark ovansida för användning i tuffa miljöer. Detta gör den lämplig att köra, gå eller stå på.
• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• SM: Ensidigt spunnet ytskikt för slitstyrka och luddfrihet på ena sidan och sorptionshastighet på andra sidan
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE CAMO
KRAFTIG
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SM
Spunbond-meltblown. ensidigt, spunnet ytskikt för hög slitstyrka och luddfrihet på ena
sidan och snabb sorption på andra sidan

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Mått: 0,76 x 46 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: DS-93

www.ikaros.net

SM

HALV RULLE CAMO
KRAFTIG

SM

Mått: 0,38 x 46 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: DS-94

040-54 22 50
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UNIVERSAL

STANDARD

M

För mycket snabb sorption av alla sorters vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning. Sorbenten saknar förstärkt ytskikt vilket gör den mycket snabbsorberande, men även mindre slitstark. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och
vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.

• Universal: För sorption av alla vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• M: Saknar ytskikt för mycket snabb sorptionshastighet
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE
M

KRAFTIG
Mått: 0,82 x 46 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: UBG-90

28

M
Meltblown. Endast smältblåst polypropen för
mycket hög sorptionshastighet

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

HALV RULLE
KRAFTIG

ARK
M

Mått: 0,40 x 46 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: UBG-91
TUNN
Mått: 0,41 x 92 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: UBG-96

www.ikaros.net

KRAFTIG

M

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,2 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: UBG-75

M

TUNN

M

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,6 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: UBG-70

040-54 22 50
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KEM

UNIVERSAL
SM

För frätande ämnen med högt eller lågt pH-värde
Ark levereras på rulle, lösa i förpackning eller som orm. De är tillverkade av sju lager smältblåst polypropen,
sammansatta genom värmeprägling och med ytterhölje av mikrofiber. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi. Ormar har ytterhöljen i
non-woven. Innehållet består endast av hackad polypropen – vilket gör att de tål starka kemikalier. Sorbenterna är gulfärgade för tydlig identifiering i samband med hantering av uppsamlade ämnen.
Polypropensorbenter för frätande ämnen är lämpliga i sammanhang där man inte kan använda vissa sorters
granulat (vilka reagerar med syraspill och avger nitrösa gaser), exempelvis vid hantering av batterisyra. Vid hög
koncentration krävs neutraliseringsmedel innan sorption kan inledas.

• SM: Ensidigt spunnet ytskikt för slitstyrka och luddfrihet på ena sidan och hög sorptionshastighet på andra sidan
• Sorption av vatten, lösningsmedel, kemikalier, olja, bensin, diesel, syror och baser
• För sorption av aggressiva ämnen så som syror, baser, lut m.m.

KRAFTIG

• Perforerade för bättre ekonomi

30

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa
storlek, vilket minskar slöseri och skänker
därmed bättre ekonomi

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

UNIVERSAL
För sorption alla vätskor

Info@ikaros.net

ARK
SM

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 114 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: S2-91

SM
Spunbond-Meltblown. Ensidigt, spunnet ytskikt för hög slitstyrka och luddfrihet på ena
sidan och snabb sorption på andra sidan

order@ikaros.net

HALV RULLE

KRAFTIG

ORM
SM

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,14 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: S2-75
MEDIUM

KORT

SM

Mått: ø7,6 x 122 cm
Sorption: 6,7 liter/rulle
Antal/förpackning: 15
Art.nr: S2-30

SM

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,81 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: S2-70

www.ikaros.net

040-54 22 50
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HEL RULLE
KRAFTIG

OIL ONLY

PREMIUM

CMC NW

För hög slitstyrka och mycket snabb sorption av petroleumbaserade vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning. De är tillverkade av sju lager smältblåst polypropen, sammansatta
genom värmeprägling och med ytterhölje av mikrofiber. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.
Ormar och kuddar har ytterhöljen i non-woven. Innehållet består av hackat mikrofibermaterial blandat med
cellulosa – vilket gör att de inte tål starka kemikalier.

HALV RULLE
CMC

KRAFTIG

ARK
CMC

KRAFTIG

FATLOCKSSKYDD
CMC

Mått: 0,82 x 46 m
Sorption: 250 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-90

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 125 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: M-91

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,29 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: M-75

KRAFTIG

MEDIUM

MEDIUM

CMC

Mått: 0,82 x 61 m
Sorption: 174 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-97

Mått: 0,41 x 61 m
Sorption: 87 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: M-98

MEDIUM

TUNN

CMC

Mått: 061 x 46 m
Sorption: 189 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-92

CMC

KRAFTIG

CMC

Mått: ø55,5 cm
Sorption: 1,68 liter/ark
Antal/förpackning: 25
Art.nr: M-76

CMC

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,14 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: M-72
CMC

Mått: 0,41 x 92 m
Sorption: 125 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: M-96

TUNN

CMC

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,68 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: M-70

• Oljesorbent: För sorption av petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin, diesel, fotogen mm.
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• Premium: Snabb sorption och förstärkt ytskikt för slitstyrka
• Testad av RISE/SP – Statens Tekniska Forskningsinstitut
• Ormar och kuddar har ytterhölje av non-woven
• Perforerade för bättre ekonomi
• Ark har ytskikt av mikrofiber

ORM
LÅNG

CMC / NW
Coverstock-Meltblown-Coverstock. Ark har
ytskikt av mikrofiber, vilket ger slitstyrka.
(ormar/kuddar har ytterhölje av non-woven.)
PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa
storlek, vilket minskar slöseri och skänker
därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

OIL ONLY
För sorption av petroleumbaserade vätskor

KUDDE
NW

STOR

NW

Mått: ø7,6 x 305 cm
Sorption: 10,6 liter/orm
Antal/förpackning: 6
Art.nr: M-37

Mått: 43 x 43 x 5 cm
Sorption: 4,6 liter/kudde
Antal/förpackning: 10
Art.nr: M-62

KORT

LITEN

NW

Mått: ø7,6 x 122 cm
Sorption: 4,26 liter/orm
Antal/förpackning: 15
Art.nr: M-30

NW

Mått: 25 x 25 x 5 cm
Sorption: 1,75 liter/kudde
Antal/förpackning: 20
Art.nr: M-61

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär
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OIL ONLY

STANDARD

SMS

För högsta slitstyrka, luddfrihet och medelsnabb sorption av petroleumbaserade vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning, samt som pallmatta. Förstärkt ovan- och undersida gör sorbenten
mycket slitstark, så att man kan köra, gå och stå på den. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna
horisontell och vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.
• Oljesorbent: För sorption av petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin, diesel, fotogen mm.
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• SMS: dubbelsidigt spunnet ytskikt för högsta möjliga slitstyrka och luddfrihet
• Standard: Medelsnabb sorption
• Perforerade för bättre ekonomi

HEL RULLE
KRAFTIG

HALV RULLE
SMS

Mått: 0,80 x 50 m
Sorption: 248 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: 614
TUNN
SMS
Spunbond-meltblown-spunbond. Dubbelsidigt, spunnet ytskikt för högsta möjliga
slitstyrka och luddfrihet

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

PERFORERAD
Perforering av ark gör det lätt att anpassa storlek,
vilket minskar slöseri och skänker därmed bättre
ekonomi

SMS

Mått: 0,80 x 50 m
Sorption: 152 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: 614-EV

KRAFTIG

ARK
SMS

KRAFTIG

SMS

Mått: 0,40 x 50 m
Sorption: 124 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: 615

Mått: 40 x 50 cm
Sorption: 1,1 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: 611

TUNN

TUNN

Mått: 0,40 x 50 m
Sorption: 74 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: 615-EV

SMS

SMS

Mått: 40 x 50 cm
Sorption: 0,62 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: 610-EV

OIL ONLY
För sorption av petroleumbaserade vätskor

34
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OIL ONLY

STANDARD

M

För mycket snabb sorption av petroleumbaserade vätskor
Ark levereras på rulle eller lösa i förpackning. Sorbenten saknar förstärkt ytskikt vilket gör den mycket snabbsorberande, men även mindre slitstark. För att lätt kunna riva av och anpassa storlek har rullarna horisontell och
vertikal perforering, vilket ger bättre ekonomi.

• Oljesorbent: För sorption av petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin, diesel, fotogen mm.
• Olika format/storlekar: För mark-, golv- eller bordsyta, vid maskinfundament eller runt rör
• M: Saknar ytskikt för mycket snabb sorptionshastighet

HEL RULLE

HALV RULLE
M

TUNN
Mått: 0,82 x 92 m
Sorption: 242 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: OBW-95

KRAFTIG

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

M

Mått: 0,41 x 46 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: OBW-91
TUNN

M
Meltblown. Endast smältblåst polypropen för
mycket hög sorptionshastighet

ARK

Mått: 0,41 x 92 m
Sorption: 121 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: OBW-96

KRAFTIG
Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 1,21 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: OBW-75

M

MEDIUM

36

order@ikaros.net

OIL ONLY
För sorption av petroleumbaserade vätskor

Info@ikaros.net

M

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,91 liter/ark
Antal/förpackning: 100
Art.nr: OBW-72
TUNN

ANTISTATISK
Minskar brandrisk vid sorption av
brandfarliga vätskor

M

M

Mått: 41 x 46 cm
Sorption: 0,6 liter/ark
Antal/förpackning: 200
Art.nr: OBW-70

www.ikaros.net

040-54 22 50

37

OIL ONLY

SPÅRMATTA

SMPB

Slitstark med fuktspärrad undersida, för oljespill från rälsfordon
Spårmattan används vid underhållsarbete på bangårdar, och förhindrar att oljespill når golv eller markyta.
Rullen passar mellan rälsen, kan rullas ut och ligger sedan på plats när rälsfordonet placeras över.
• Oljesorbent: För sorption av petroleumbaserade vätskor - såsom olja, bensin, diesel mm.
• Standardprodukt: Medelsnabb sorption
• Fuktspärrad undersida förhindrar att vätskan når underlaget
• Kombination av spunnet ytskikt och fuktspärr ger hög slitstyrka

HALV RULLE

HEL RULLE
KRAFTIG

SMPB
Spunbound-Meltblown-Polybacked. Förstärkt
ytskikt med smältblåst mellanlager. Den plastbelagda undersidan förhindrar att att vätskan
når underlaget
VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

SMPB

Mått: 1,47 x 24,4 m
Sorption: 363 liter/rulle
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-151

KRAFTIG

SMPB

Mått: 0,48 x 24,4 m
Sorption: 118 liter/rulle
Antal/förpackning: 2
Art.nr: M-152

VÄRMETÅLIG
Klarar av temperaturer upp till 160° C

OIL ONLY
För sorption av petroleumbaserade vätskor
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OIL ONLY

DEPÅMATTA

SMPB

Slitstark med fuktspärrad undersida, för oljespill från hjulfordon
Depåmattan är avsedd för underhållsarbete i inomhusmiljö. Hjulfordon, såsom personbilar eller motorcyklar
placeras på mattan inför exempelvis reparation eller oljebyte.
• Oljesorbent: För sorption av petroleumbaserade vätskor - såsom olja, bensin, diesel mm.
• Standardprodukt: Medelsnabb sorption
• Fuktspärrad undersida förhindrar att vätskan når underlaget
• Kombination av spunnet ytskikt och fuktspärr ger hög slitstyrka
• Ligger still på torrt underlag

SMPB
Spunbound-Meltblown-Polybacked. Förstärkt
ytskikt med smältblåst mellanlager. Den plastbelagda undersidan förhindrar att att vätskan
når underlaget
VÄRMEPRÄGLAD
Genom värmeprägling sammanhålls de olika
lagren och förhindrar att sorbenten faller isär

DEPÅMATTA

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

KRAFTIG

SMPB

Mått: 100 x 160 cm
Sorption: 1,25 liter/ark
Antal/förpackning: 20
Art.nr: Z-160

VÄRMETÅLIG
Klarar av temperaturer upp till 160° C

OIL ONLY
För sorption av petroleumbaserade vätskor

40

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50

41

Genomskuren, öppen nätlänsa. Riven polypropen drar oljespill ända in till kärnan.

OIL ONLY

SORPTIONSLÄNS

För sorption av petroleumbaserade vätskor i maritim miljö och vattendrag
Sorptionslänsor används för avgränsning och sorption av petroleumspill i vatten. Mättade länsor förblir flytande
och släpper även under normal sjögång inte ifrån sig spill. När man lyfter en mättad länsa ur vattnet följer spillet
med, och på så vis befrias vattendrag från petroleum. Flera korta länsor sammanlänkas med karbinhakar. Detta
skänker bättre ekonomi, då man enkelt kan anpassa längd. De korta längderna underlättar därtill hantering och
minskar risk för söl under saneringsarbete.
Länsorna finns i två sorter. En öppen nätlänsa för högre viskositeter, och en socklänsa för lägre.
• Oljesorbent: för petroleumbaserade spill - såsom bensin, diesel och olja - i vattendrag
• Kortare längder sammanlänkas med karbinhakar för bättre eknonomi och miljösäkerhet
• Förblir flytande även under full mättnad
• Öppna nätlänsor för högre viskositet, exempelvis oljespill
• Socklänsor för lägre viskositeter, såsom tunn olja, fotogen, diesel mm.

ÖPPEN NÄTLÄNSA
Smal

ÖPPEN NÄTLÄNSA
Tjock

SOCKLÄNSA
Smal

SOCKLÄNSA
Tjock

KORT

KORT

KORT

KORT

Mått: ø13 x 305 cm
Sorption: 36 liter/länsa
Antal/förpackning: 4
Art.nr: M-55

Mått: ø20 x 305 cm
Sorption: 70 liter/länsa
Antal/förpackning: 4
Art.nr: M-50

Mått: ø13 x 305 cm
Sorption: 26,5 liter/länsa
Antal/förpackning: 4
Art.nr: M-54S

Mått: ø20 x 305 cm
Sorption: 53 liter/länsa
Antal/förpackning: 4
Art.nr: M-51S

EXTRA LÅNG

LÅNG

EXTRA LÅNG

EXTRA LÅNG

Mått: ø0,13 x 25 m
Sorption: 345 liter/länsa
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-55-SPECIAL

Mått: ø20 x 610 cm
Sorption: 141,5 liter/länsa
Antal/förpackning: 2
Art.nr: M-40

Mått: ø0,13 x 25 m
Sorption: 230 liter/länsa
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-54S-SPECIAL

Mått: ø0,20 x 25 m
Sorption: 450 liter/länsa
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-51S-SPECIAL

• Suger inte åt sig vatten

42

EXTRA LÅNG

Ekonomi & miljösäkerhet
Kortare längder sammanfogas med karbinhakar för minskad förbrukning och enklare
hantering

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

FLYTBARHET
Förblir flytande även under full mättnad

OIL ONLY
För sorption av petroleumbaserade spill
i vattendrag

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Mått: ø0,20 x 25 m
Sorption: 510 liter/länsa
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-50-SPECIAL

www.ikaros.net

040-54 22 50
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OIL ONLY

YTVATTENSVEP

SKÄRM- & SORPTIONSLÄNS

För sanering av petroleumspill i ytvatten. Infäst nylonlina gör att sorbenten kan hängas över ett vattendrag
eller släpas efter båt. Kraftigt material förhindrar revor och skador från flytande skräp. Förblir flytande även
under full mättnad. Används för en effektiv saneringsinsats med fördel i kombination med sorptionslänsor.
Svepet fungerar bra för all sorts petroleum men är speciellt lämpat för sanering av tunnare viskositeter, där
andra metoder inte fungerar lika bra.

Kombinationslänsa för små och medelstora utsläpp i vattendrag. Oljebeständig kappa med 250 mm djupgående förhindrar att spill tar sig vidare, medan den fastmonterade sorptionslänsan suger åt sig petroleumspill. Snabbanslutande kardborrfästen för sammankoppling. Sorptionslänsan är inte utbytbar.

För sorption av petroleumspill i vattendrag

För kombinerad avgränsning och sorption i maritim miljö

• Kombinerad skärm- & sorptionsläns
• För sorption av petroleumbaserade ämnen såsom olja, bensin, diesel mm.

• Oljesorbent: för sanering av petroleumspill i ytvatten

• Förblir flytande även vid full mättnad, används med fördel ihop med övriga sorptionslänsor

• Infäst nylonband, kan fästas vid båt eller i strandkant

• Sammanlänkning ger effektiv sanering, speciellt under vågbildning och lite tuffare vindförhållanden

• Förblir flytande även under full mättnad
• Kraftigt material förhindrar revor
• Används med fördel i kombination med sorptionslänsor

YTVATTENSVEP
LÅNG
Mått: 0,41 x 30 m
Sorption: 91 liter/länsa
Antal/förpackning: 1
Art.nr: M-80

FLYTBAR
Håller sig flytande även under full mättnad

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

order@ikaros.net

LÅNG
Mått: ø0,20 x 12,5 m
Djup (kappa): 250mm
Sorption: 330 liter/länsa
Antal/förpackning: 2
Art.nr: OR-SBOM 20/12

FLYTBAR
Håller sig flytande även under full mättnad

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

OLJEBESTÄNDIG
Tåliga material som inte skadas av bensin,
diesel eller olja

PETROLEUMBESTÄNDIG
Tåliga material som inte skadas av bensin,
diesel eller olja
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SKÄRM- & SORPTIONSLÄNS

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Våra granulat är halksäkra även under full mättnad.

GRANULAT

För mycket snabb sorption på fasta ytor, golv och vägbana
Granulat för både inom- och utomhusbruk. Förhindrar spridning och halka, samt är stoftrensade – vilket gör
att de dammar mindre. De är mycket effektiva, efter en liten stunds verkan lämnar de underlaget helt torrt.
Granulaten behåller sin hårdhet även vid full mättnad, vilket gör dem halksäkra.

Granulaten finns i olika kornstorlekar, vilket gör att de bättre tränger ned i ojämnheter.

Våra granulat är tillverkade av kalcinerad diatomit (kiselgur) och är därför kemiskt inerta, vilket innebär att de
(till skillnad från många konkurrerande produkter) inte avger nitrösa gaser vid sanering av frätande ämnen.
Granulaten innehåller inga hälso- eller miljöfarliga material, samt finns i olika kornstorlekar, vilket garanterar
att de ordentligt tränger ned i underlagets håligheter och kaviteter.
Lättbetonggranulatet Ikasol® har brandhämmande egenskaper.
• Kalcinerade diatomitgranulat är kemiskt interta, och reagerar inte med frätande ämnen
• Lättbetonggranulat (Ikasol®): brandhämmande
• Stoftrensade för minskad dammbildning
• Förhindrar halka

1030

• Variation i kornstorlek för olika ytor
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KALCINERAD DIATOMIT
Kemiskt inerta granulat som inte reagerar
med frätande ämnen

EGENSKAPER
Sorptionshastighet
Slitstyrka

LÄTTBETONGGRANULAT
Brandhämmande verkan vid sanering av
brandfarlig vara

HALKSKYDD
Bibehåller hårdhet även under full mättnad.

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

1850

SPANN

IKASOL

DIATOMIT

DIATOMIT

DIATOMIT

LÄTTBETONG

Mått: 76 x 40 x 12 cm
Kornstorlek: 1 - 3 mm
Vikt: 20 kg
Art.nr: 607

Mått: 42 x 39 x 10 cm
Kornstorlek: 0,5 - 1 mm
Vikt: 10 kg
Art.nr: 608

Mått: 38 x 30 x 27 cm
Kornstorlek: 0,5 - 1 mm
Vikt: 10 kg
Art.nr: 608-10SPANN

Mått: 60 x 38 x 15 cm
Kornstorlek: 1 - 3 mm
Vikt: 13,5 kg
Art.nr: 602

www.ikaros.net

040-54 22 50
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UNIVERSAL

OIL ONLY

PREMIUM

PREMIUM

PB

CMC NW
För hög slitstyrka och mycket snabb
sorption av alla sorters vätskor

CMC NW
För hög slitstyrka och mycket snabb
sorption av petroleumbaserade vätskor

Med fuktspärrad undersida, för alla
sorters vätskor

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 14

Se sid 32

Se sid 17

STANDARD

STANDARD

SMS

SMS

För högsta slitstyrka, luddfrihet och medelsnabb sorption av alla sorters vätskor

För högsta slitstyrka, luddfrihet och medelsnabb sorption av alla sorters vätskor

Sorptionshastighet
Slitstyrka

För luddfrihet, medelhög slitstyrka och
snabb sorption av alla sorters vätskor

För mycket snabb sorption av alla
sorters vätskor

Sorptionshastighet
Slitstyrka

order@ikaros.net

För mycket snabb sorption av petroleumbaserade vätskor
Sorptionshastighet
Slitstyrka

SMPB
En sorbent med plastfilm på undersidan
som fungerar som en fuktspärr och håller
marken torr
Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 34

Se sid 36

Se sid 38

SORPTIONSLÄNSOR

YTVATTENSVEP

GRANULAT

För sorption av petroleumbaserade vätskor i
maritim miljö, hamn, vattendrag, och dike

För sorption av petroleumspill i vattendrag

För mycket snabb sorption på fasta ytor,
golv och vägbana

SM
För frätande ämnen med högt eller
lågt ph-värde

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 28

För högsta slitstyrka, luddfrihet och medelsnabb sorption av petroleumbaserade vätskor
Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 22

M

M

SMS

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 20

SM
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För luddfrihet, medelhög slitstyrka och
snabb sorption av alla sorters vätskor

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 18

Se sid 24

SM

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 30

Info@ikaros.net

Se sid 42

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 44

www.ikaros.net

Sorptionshastighet
Slitstyrka

Se sid 46

040-54 22 50
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Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik.
Genom kunskap hjälper vi vår kund att minska kostnader och skapa en miljösäker arbetsplats.

SPILLSKYDD

FÖR TILLBUD/OLYCKA OCH DAGLIG DRIFT

RENGÖRING
FÖR PROFESSIONELLT BRUK

SMÖRJTEKNIK
FÖR INDUSTRIELL APPLIKATION

FÖRVARING

INVALLNING

FATHANTERING

TORKDUKAR

HYGIEN

SMÖRJVERKTYG

OLJOR

VÄTSKEHANTERING

SPILLKIT

ARBETSSKYDD

AVFETTNING

LOKALVÅRD

FETT

AEROSOLER

AVFALLSHANTERING

SORBENTER

BRANDSKÅP

BILVÅRD

SKÄRVÄTSKOR

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

STANDARDER

KONSULTATION

SPILLSKYDDSARBETE

OLJEANALYS

Telefonledes rådgivning
Hjälp vid revision
Produktrekommendation

För en miljösäker arbetsplats
Riskbedömning och spillskyddsplan
Utbildning för kund
Handbok

Minskar slitage, spilloljevolym
och kostnader, samt
förlänger bytesintervaller
Utbildning för kund

SPILLREDSKAP
Färgkod & Symbol
Tydlig märkning
De flesta av våra produkter
kallas spillredskap

VARUMÄRKEN

®

TORKDUKAR

SORBENTER

Ekonomi & kvalitet
Textil/Papper
Non-woven

Brett sortiment
Hög kvalitet
Ekonomi

IKACLEAN®

IKACLEAN®

HYGIEN

AVFETTNING

RENGÖRING

Hudvänligt
Handrent/Dusch/Tvål
Hudlotion

Hälso/Miljöanpassat
Brett sortiment
Egen tillverkning

Städ, Tvätt & Disk
Effektiva produkter
Egen tillverkning

HUVUDKONTOR
Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie
Tel: 040-54 22 50
Fax: 040-54 22 51

Ikasorb® Universal
Sorbenter för alla sorters vätskor har ett brett
användningsområde, och kan appliceras på
allt från olja till vatten.

FINLAND
Metsänneidonkuja 6, FI-02130 ESPOO
Tel: +358–20 741 8750
Fax: +358–9 455 59 33
ORDERTELEFON (SVERIGE)
040-54 22 50
INTERNET
www.ikaros.net
E-MAIL
info@ikaros.net
order@ikaros.net

Ikasorb® Oil Only
Oljesorbenter, endast avsedda för petroleumbaserade vätskor. Mycket effektiva, ger många
fördelar, även i vattenblandning.

Ikasorb® Kem
Speciella sorbenter som tål starka kemikalier,
samt har en tydlig färg för ökad säkerhet vid
hantering.

Ikasorb® Oljelänsor

Oljelänsor i vattendrag förblir flytande även
under full mättnad. När länsan lyfts ur
vattnet följer oljan med.

Ikasorb® Granulat

Granulat i olika kornstorlekar tränger ned i
underlagets håligheter och ger därför
mycket snabb sorption.

