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INDUSTRIEEL ABSORBENS VOOR VETTE EN VLOEIBARE STOFFEN
DEFINITIE
Geëxpandeerd perliet op basis van een gepatenteerd chemisch product dat toelaat de
oppervlaktespanning van de te absorberen producten te breken.
Absorptiemiddel voor alle vloeitstoffen* en semi-vloeistoffen: koolwaterstoffen, oliën, zuren, epoxy, lijm,
verf, polymeren, hars…
Goedgekeurd voor de reiniging van instrumenten die in contact komen met voeding volgens het
besluit van 8 /09/ 1999.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
InstaZorb® heeft een groot extractievermogen bij het verwijderen van vervuilende stoffen op poreuze
oppervlaktes zoals beton en ruw cement, zonder sporen na te laten.
InstaZorb® helpt de reinigingskosten te drukken en vermindert de risico’s op ongevallen.
InstaZorb® heeft een groot absorptievermogen (bijv.: 463g olie voor 100g Insta Zorb®). Daar de
geabsorbeerde vloeistoffen niet meer hersteld worden in hun vroegere vorm, is Insta Zorb® ideaal voor de
bescherming van het milieu.
InstaZorb ® is ge mak ke li j k wat be t reft de hantering, behandeling en opslag. Overeenkomstig het
economische aspect van de norm ISO 14000, is Insta Zorb® uiterst licht ( 30 liter voor ongeveer 3 kg).
BELANGRIJKSTE BESTANDDELEN
Behandeld en geëxpandeerd perliet – Gepatenteerde oppervlakte-actieve stof
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm

poeder

(Gewichtsverdeling gemiddelde)

Kleur

witachtig

SiO2

PH

6,5 – 8

Al2 O3

12,5%

Specifieke dichtheid

2,2 kg/m²

Na2O

3,5%

Schijnb. dichth. zdr.
stampen

96 ±16kg/m3

MgO

1%

Thermische geleiding

0,04 - 0,06 /m. K bij 24°C

CaO

1%

Smeltpunt
Reactie op het vuur
Granulometrie
Absorptiecapaciteit

1260 °C
onbrandbaar
0.05 à 2 mm
463% op olie

K2 O
H2 O
Gepatenteerde stof
Lucht (door verschil)

0,5%
0,5%
2%
5%

74%
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TOEPASSINGSGEBIED
Alle industrietakken en groeperingen.

GEBRUIKSAANWIJZING
- Strooi wat InstaZorb® poeder rond en op de gemorste vloeistof.
- Meng met een borsteltje het Insta Z orb® poeder met de gemorste vloeistof om een uniforme mengeling
te bekomen.
InstaZorb® absorbeert de vloeistof onmiddellijk zonder sporen na te laten.
- Veeg alles op met een vuilnisblik.
Je kan ook een stofzuiger gebruiken.
-.Gooi alles weg in een geschikt recipiënt.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Het product zelf kent geen specifieke gebruiksvoorschriften. Er dient enkel rekening te worden
gehouden met de nadelen van de geabsorbeerde producten.
* Waarschuwing, Insta Zorb® mag niet worden gebruikt met fluorwaterstofzuur.
AANBEVELINGEN
Strooi rechtstreeks op de vloeistof en niet in de lucht.
De verpakking goed sluiten na gebruik.
Voer altijd eerst een kleine test uit om er zeker van te zijn dat het product werkzaam is voor het specifieke gebruik en
op het oppervlak waarop het wordt aangebracht.
OPSLAG
In de origínele verpakking, beschut van de vochtigheid en voor onbeperkte duur.
VERPAKKING
Zak 30 liter: Gewicht ongeveer 3Kg.
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