
Alta eficácia e ação instantânea.

Composto quimicamente inerte com grânulos 
de elevado poder de absorção.

Absorve qualquer tipo de derrame: óleos 
incluindo óleos alimentares, gorduras, 
solventes e outros de base aquosa.

Não afeta nem mancha as superfícies.

Não é inflamável, dificultando até a ignição do 
produto absorvido.

O produto permite a reutilização até 
saturação.

www.inokem.com
PROBLEMA SOLUÇÃO

Derrames perigosos e difíceis de 
controlar.

Produtos que formam poeiras.

Produtos dispendiosos e difíceis de 
manusear.

ABSORVENTE MINERAL é um produto mineral 
composto por argilas atapulgitas e outros minerais que 
permitem absorver os derrames industriais e não 
industriais de forma muito eficaz sem danificar as 
superfícies. Este produto controla derrames inflamáveis 
e os fumos dos químicos, ajudando a reduzir o risco por 
inalação. 

O tamanho dos grânulos deste produto permite que o 
seu manuseamento seja feito com menos pó, quando 
comparado com outros materiais (ex. serradura). 

O ABSORVENTE MINERAL é muito versátil, fácil de 
manusear por ser muito leve e de fácil arrumação. O 
produto minimiza as taxas de desperdício, uma vez que 
absorve diferentes tipos de líquidos e tem elevado 
poder de retenção.

Absorvente 
Mineral

ABSORVENTE MINERAL GRANULADO 
PARA DERRAMES DE ÓLEOS

GRANULOS MINERAIS QUE ABSORVEM DERRAMES INDUSTRIAIS E NÃO INDUSTRIAIS



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

INSTRUÇÕES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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➢ Autarquias
➢ Bombeiros e Proteção civil
➢ Industria
➢ Industria Alimentar
➢ Refinarias
➢ Aeroportos
➢ Estações de serviço
➢ Oficinas 
➢ Garagens
➢ Parques de estacionamento, entre outros.

O ABSORVENTE MINERAL pode ser aplicado diretamente sobre o derrame, espalhando-o uniformemente 
sobre a superfície derramada, deixando atuar até saturação. 

Caso pretenda acelerar o processo, provocar movimentos circulares com uma vassoura, exercendo uma 
ligeira pressão. 

Remover os resíduos com uma pá.

ASPETO Granulado

COR Castanho claro

AROMA Inodoro

DENSIDADE APARENTE 700 g/L

ABSORÇÃO DE ÁGUA 120 %  + 10%

ABSORÇÃO DE 
HIDROCARBONETOS

74 % + 10%

FORNECIMENTO Baldes de 20 Kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

NOTA: Consultar rótulo e ficha de segurança 
antes de usar.

MANUTENÇÃO

CONTROLO DE DERRAMES
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