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Informação | Técnico-Comercial  
Indústria  

MAINTAIN ABSORPEX 
Absorvente de óleos e líquidos perigosos. 
 

O MAINTAIN ABSORPEX é um produto, não inflamável e com uma forte capacidade de absorção. 
 

Devido à sua versatilidade, o MAINTAIN ABSORPEX pode ser utilizado como 
agente absorvente ou aglutinador de óleos e substâncias químicas, assim 
como produto protetor contra o fogo, sempre que surjam problemas de fugas 
de óleos ou de fluidos químicos. 
 

O MAINTAIN ABSORPEX cumpre os requisitos de agente absorvente de 
óleo de acordo com o tipo III/R, e é por isso recomendado para a prevenção 
de danos em áreas muito contaminadas. Está disponível um certificado oficial 
comprovativo desta especificação. 
 

O MAINTAIN ABSORPEX é 
recomendado para a aglutinação e 
absorção segura e sem problemas, 
de óleos e fluidos químicos em 
superfícies. O conteúdo de um saco 
pode ser utilizado para absorver até 
15 litros de fluido. 

O MAINTAIN ABSORPEX 
transforma soluções diluídas de 
ácidos, bases e outros fluidos 
agressivos, em fluidos não-tóxicos 
neutralizando-os em parte. 

 

Com MAINTAIN ABSORPEX podem igualmente ser controlados e extintos pequenos fogos. 
 

 

Vantagens: 
 Alta absorção. 

 Várias áreas de aplicação. 

 Fácil de usar. 

 Remove rapidamente os óleos, combustíveis e 

lubrificantes após acidentes ou em caso de fugas. 

 Absorve rapidamente as soluções alcalinas, 

solventes hidrocarbonetos, tintas e vernizes, por 

exemplo, depois de acidentes ou em caso de 

fugas. 

 Certificado para usos especiais em tuneis e 

subterrâneos.  

 Absorvente aglutinador de óleo Tipo III R. 

(German Federal Ministry for the Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety). 

 Certificado pelo Hygiene-Institut Gelsenkirchen. 

 Tempo de armazenamento ilimitado. 
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