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Środki gaśnicze
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Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 3%
(pojemnik 50 l) (kg)
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Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 3%
(pojemnik 200 l) (kg)
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Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 6%
(pojemnik 50 l) (kg)
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Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 6%
(pojemnik 200 l) (kg)
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Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR S 3%
(pojemnik 50 l) (kg)
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Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do wytwarzania piany
gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody śródlądowej
nie zasolonej.
Może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach ok. 0,5-1,0%.

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do wytwarzania piany
gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody morskiej,
słodkiej i wodociągowej.

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR S 3%
(pojemnik 200 l) (kg)
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Sintan® jest skutecznym i bezkonkurencyjnym środkiem odtłuszczającym,
znanym i stosowanym od ponad 20 lat na całym świecie. Preparat Sintan®
znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie używane są produkty naftowe i
tłuszcze spożywcze.
Skład Sintanu® gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni. Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego,
asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich
tkanin i drewna.

Sintan 7,5 l (spryskiwacz)
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Sintan 2,0 l (spryskiwacz)
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Sintan 1,0 l (spryskiwacz)
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Sintan 10,0 l (kanister)
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Sintan 20,0 l (kanister)
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Sintan 30,0 l (kanister)
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Sintan 200 l (beczka)
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Sintan koncentrat 10,0 l
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Sorbent Compakt 20 kg (worek)
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Sorbent Nonaqua ca. 19 kg (worek)
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Sorbent Compakt 8 kg (wiadro)
SORBENT COMPAKT® - świadectwo CNBOP nr 0159/2008.
Zbiera na nawierzchniach utwardzonych zarówno wycieki produktów ropopochodnych jak i innych związków chemicznych. Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz przy usuwaniu wycieków na halach
przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach
paliw, garażach, w transporcie. Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartych przestrzeniach - drogach, mostach, wiaduktach
itp. Użycie Sorbentu Compakt® jest bezpieczne zarówno dla użytkownika jak i
środowiska naturalnego.
Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm
Ciężar nasypowy ok. 520 g/l. Chłonność – ponad 100 %

Ciężki selektywny hydrofobowy sorbent poliuretanowy. Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne. Nie chłonie wody. Nie oddaje wchłoniętej cieczy. Wchłania zapachy. Nie niszczy podłoża. Do użytku na powierzchniach utwardzonych:
na drogach, szlakach komunikacyjnych, placach manewrowych, rampach przeładunkowych, parkingach. Zbiera rozlewiska olejowe w każdych warunkach pogodowych (podczas ulew oraz w miejscach podmokłych).
Przetworzona zmielona twarda pianka poliuretanowa. Wielkość ziarna od 0,125
mm do 4,0 mm, gęstość nasypowa 338 g/l, chłonność – ok. 100 %.
Opakowanie – worek 40 litrów = ok. 20 kg.
Atest nr PZH/HT–2431/2010. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0849/2010.

Sorbent Duck 125 l (worek)
Sorbent DUCK®, to lekki sorbent selektywny, który jest stosowany do zbierania
produktów ropopochodnych z powierzchni wody. Po pełnym nasączeniu sorbent
utrzymuje się na powierzchni wody - nie tonie.
Uszlachetniona naturalna skała wulkaniczna.
Nie chłonie wody (hydrofobowy). Niepalny.
Chłonność ok. 200 %. Gęstość nasypowa 158,67 g/l.
Opakowanie – worek 125 l (ok.12 kg). Do zbierania rozlewisk cieczy lżejszych od
wody z powierzchni wody. Szczególnie przydatny we wszystkich trudno dostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest użycie wstęg, zapór i płacht. Także do zbierania filmu olejowego napływającego na zapory sztywne lub parkanowe.

Sorbent mineralny DAMSORB worek 20 kg
Podstawowe dane fizykochemiczne:
* ciało stałe
* zawartość SiO2 - ok. 75%
* zawartość wody - ok. 2%
* ph - 5,5
* gęstość nasypowa - 495 kg/m³
* granulacja - 0,5-1,0 mm
Zastosowanie:
* Do zwalczania skutków wycieku wszelkich substancji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na drogach, w stacjach paliw, warsztatach, lotniskach itp.
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Sorbent sypki Abso'net Superior Special - granulat
mineralny, 20 kg
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Sorbent mineralny pochłaniający większość cieczy, oparty na wysokiej jakości
kalcynowanej glinie.
Abso’net Superior jest granulatem w postaci dużych jasno-brązowych granulek
o wysokiej zdolności absorbcyjnej. Jest wyprodukowany metodą termicznej aktywacji w wysokiej temperaturze drobnej, wysokiej jakości gliny. Charakteryzuje
się doskonałą jakością absorpcji i wysoką odpornością mechaniczną. Abso’net
Superior jest uznanym sorbentem sypkim, zgodnym z francuską normą NF P
98-190 dotyczącą używania go na drogach i autostradach narodowej sieci dróg
francuskich. Abso’net Superior uzyskał także oficjalne zezwolenie MPA (Material
Prüfungsamt) typ III R.
Produkt wykazuje następujące korzyści: bardzo dobra wydajność absorpcyjna,
po użyciu powierzchnia zostaje sucha i czysta, nie ulega rozkładowi po absorpcji, niska emisja pyłów, dobra wchłanialność kwasów i silnych kwasów.
Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, do usuwania wycieków na drogach, placach manewrowych. Używany
przez straż pożarną, firmy transportowe, przemysł ogólny, sektor energetyczny,
firmy serwisowe i sprzątające, koleje, itd.
Produkt niepalny, pakowany w worki 20 kg.
Granulacja od 0.6-1.3 mm.

Kobra Sintac 1,5 m (karton 5 szt)
Kobra Sintac® jest wyjątkowym, opatentowanym dziełem firmy Sintac®.
Ten miękki i elastyczny, wypełniony Sorbentem Compakt® wałek, ma 1,5 m długości.
Działa niczym zapora, która ogranicza zasięg rozlewiska i pochłania spływające
zanieczyszczenia (chłonie również kwasy).
Specjalny kształt sprawia, że dostosowuje się do każdego podłoża.
Można ją stosować natychmiast, w dowolnych warunkach i do każdego rodzaju
cieczy.
Kobra® nie dopuszcza do dalszego rozprzestrzeniania się groźnego zanieczyszczenia. W ten sposób ograniczamy skażenie gruntu, a zatem również wody.
Zabezpieczamy studzienkę kanalizacyjną.

Kobra Sintac 1,5 m (poj. plast. 5 szt)
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Sorbenty Polipropylenowe selektywne
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Wata Petrosorb (worek 10 kg)
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Selektywna wata polipropylenowa. Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne. Nie chłonie wody. Nie tonie po pełnym nasączeniu ropopochodnymi.
Do pochłaniania rozlewów olejowych z powierzchni wody (akweny, zbiorniki, studzienki). 1kg waty chłonie 17,5l oleju napędowego.

Zapora Petrosorb 1,5 m
Zapory hydrofobowe PETROSORB do ograniczania i minimalizowania rozprzestrzeniania się produktów ropopochodnych w trakcie powodzi.
Rękawy ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową o wysokiej chłonności,
które dzięki wyposażeniu w karabińczyki można łączyć tworząc zaporę dowolnej
długości. Poszczególne elementy mają długości 1,5 lub 3,0 m. pochłaniając natychmiastowo niesione na wodzie substancje ropopochodne.
Wymiary: Ø 20 cm, dł. 150 cm.

Zapora Petrosorb 3 m
Do ograniczania i minimalizowania rozprzestrzeniania się produktów ropopochodnych w trakcie powodzi.
Rękawy ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową o wysokiej chłonności,
które dzięki wyposażeniu w karabińczyki można łączyć tworząc zaporę dowolnej
długości. Poszczególne elementy mają długości 1,5 lub 3,0 m. pochłaniając natychmiastowo niesione na wodzie substancje ropopochodne.
Wymiary: Ø 20 cm, dł. 300 cm.

Kobra Lekka (5 szt w worku)
Do pomieszczeń zamkniętych. Do ograniczania i pochłaniania rozlewisk olejowych
na nawierzchniach utwardzonych. Pozwala na utrzymanie miejsca pracy w czystości.
Rękawy wykonane z wytrzymałej tkaniny wypełnione watą Pertosorb.

Poduszka Petrosorb kwadratowa 60x60x10 cm
Zastosowanie:
•• w studzienkach wychwytowych i kanalizacyjnych do selektywnej absorpcji produktów naftowych,
•• pod nieszczelne zawory, złącza i rury,
•• pod cieknące elementy maszyn,
•• pod pojemniki.
•• Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
•• 1kg waty chłonie 17,5 l oleju napędowego

Poduszka Petrosorb kwadratowa 30x30x5 cm
•• Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
•• 1kg waty chłonie 17,5 l oleju napędowego
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Poduszka Petrosorb okrągła fi 60 cm
Zastosowanie:
•• w studzienkach wychwytowych i kanalizacyjnych do selektywnej absorpcji produktów naftowych,
•• pod nieszczelne zawory, złącza i rury,
•• pod cieknące elementy maszyn,
•• pod pojemniki.
•• Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
•• 1kg waty chłonie 17,5 l oleju napędowego

Materac Pretosorb 140x40x20 cm
Do zabezpieczenia wycieków z maszyn, urządzeń transformatorów SN i WN w
trakcie remontów, przeglądów itp.
•• Wyroby ze wzmocnionej specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
•• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - materac chłonie ok. 100 l oleju napędowego.
•• Wzmocniona siatka, specjalne wykonanie (podwójne szwy, pikowanie, solidne
uchwyty) zapewniają dużą trwałość, mechaniczną odporność, wygodne usunięcie po nasączeniu.

Ściereczki Petrosorb 30x30 cm (100 szt)
– Do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody (wiążą pływające po powierzchni oleje i ciecze organiczne).
– W zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, garażach do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych zaolejonych elementów.
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie 12,5l oleju
napędowego.
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
• Natychmiastowy efekt pochłaniania oleju, proste użycie.

Płachty Petrosorb 60x100 (10 szt)
Zastosowanie:
– Do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody (wiążą pływające po powierzchni oleje i ciecze organiczne).
– W zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, garażach do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych zaolejonych elementów.
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie 12,5l oleju
napędowego.
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
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Zestawy interwencyjne
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Zestaw Mobilny „Ekologiczna Apteczka Pierwszej
Pomocy” pojemnik mobilny 120 l
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Zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekających olejów i chemikaliów.
Mobilny pojemnik zawiera wszystko co jest potrzebne do natychmiastowej likwidacji skutków wycieku olejów, substancji ropopochodnych i innych.
Zastosowanie: stacje paliw, magazyny olejowe, bazy transportowe, hale produkcyjne, MPS-y itd. Wymiary: 93 x 48 x 55cm
Pojemnik mobilny - 120 l
Preparat sintan® - 7,5 l spryskiwacz
Granulat sorbent compakt® worek - 20 kg
Kobra-sintac® - 2 szt.
Płachty sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka ryżowa z trzonkiem teleskopowym - 1 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Zestaw Mobilny „Eko-Max” (poj. Mobilny 240 l)
Profesjonalny zestaw - rozbudowana i powiększona wersja Ekologicznej Apteczki
Pierwszej Pomocy, przeznaczony do zabezpieczenia miejsc szczególnie narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych, takich jak: duże hale przemysłowe,
magazyny paliw, wydzielone miejsca postoju cystern i samochodów ciężarowych.
Wymiary: 110 x 75 x 57cm
Pojemnik mobilny - 240 l
Preparat sintan® - 7,5 l spryskiwacz
Granulat sorbent compakt® worek 20 kg - 2 szt.
Kobra-sintac® - 5 szt.
Płachty sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka ulicówka na kiju - 1 szt.
Szufla metalowa - 1 szt.
Poduszka sorbcyjna - 1 szt.

Zestaw „Inspektor” beczka 120 l
Ekonomiczny zestaw środków, niezbędny w warsztacie, magazynku olejowym, na
małej stacji paliw. Po zużyciu środków, szczelnie zamykana beczka służy jako pojemnik na odpady. Uwaga: Firma Sintac® - Polska Sp. z o. o. zapewnia możliwość
wymiany beczek przy odbiorze odpadu.
Wymiary: 40 x 70cm. Beczka - 120 l,
Preparat sintan® - 5 l kanister
Preparat sintan® spryskiwacz - 2 l
Granulat sorbent compakt® worek - 20 kg
Kobra-sintac® - 1 szt.
Płachty sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.
Rękawice olejoodporne - 1 para
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Zestaw „Eko” (pojemnik)
Ekonomiczny zestaw do walki z zabrudzeniami ropopochodnymi. Składniki zestawu umożliwiają szybką reakcję na wyciek. Pojemnik - 60 l
Preparat Sintan® -21, spryskiwacz
Sorbent uniwersalny 10 kg - 1 szt.
Kobra Sintac® -2 szt.
Płachty Sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 1 szt.
Worki specjalne na odpady - 2 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Zestaw „osobisty” (pojemnik)
Podręczny, wygodny, nieduży pojemnik z bezpiecznym i pewnym
zamknięciem, odporny na uderzenia, wstrząsy i upadki.
Zawiera produkty ekologiczne, dzięki którym łatwo utrzymać
czystość każdego miejsca pracy.
Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm
Pojemnik
Preparat sintan® spryskiwacz - 2 l
Preparat sintan® kanister - 5 l
Ściereczki sorbcyjne - 50 szt.
Szczotka ryżowa - 1 szt.
Worki czarne na odpady - 10 szt.

Zestaw „ADR Ekologiczny” (pojemnik)
Wygodny w transporcie, duży zestaw do natychmiastowego ograniczania, zbierania i odtłuszczania miejsc po rozlewiskach olejowych i innych substancji chemicznych. Szczególnie zalecany przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy
transporcie substancji niebezpiecznych jako wyposażenie auto-cystern oraz pojazdów służb drogowych itd. Wymiary: 60 x 45 x 40 cm. Pojemnik
Preparat sintan® - 2 l spryskiwacz
Prepart sintan® - 5l kanister
Granulat sorbent compakt® worek - 20 kg
Kobra-sintac® - 3 szt.
Płachty sorbcyjne - 10 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Zestaw „Zgodny z Umową ADR” (torba 70 l)
Awaryjny zestaw środków ekologicznych, sprzętu oraz osobistego wyposażenia
kierowcy, zgodny z wymogami umowy adr.
Torba - 70 l
Kombinezon - 1 szt.
Rękawice chemoodporne - 1 para
Półmaska filtracyjna z pochłaniaczem - 1 kpl.
Buty olejoodporne - 1 para,
Aparat do płukania oczu - 1 kpl.
Pojemnik na wodę do płukania oczu - 1 szt. Okulary ochronne - 1 para,
Kamizelka ostrzegawcza - 1 szt.
Latarka - 1 szt.
Znaki ostrzegawcze (trójkąty) - 2 szt.
Maty sorbcyjne - 5 szt.
Granulat sorbent compakt® - 6 l
Preparat sintan® - 2 l
Kobra-sintac® - 2 szt.
Kit uszczelniający - 1 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.
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Zestaw „ADR Podstawowy” (torba 70 l)
Minimalny zestaw środków niezbędnych przy przewozie materiałów niebezpiecznych.l
Maty sorbcyjne - 5 szt.
Granulat sorbent compakt® - 6 l
Aparat do płukania oczu - 1 kpl.
Pojemnik na wodę do płukania oczu - 1 szt.
Okulary ochronne - 1 para,
Kit uszczelniający - 1 szt.
Preparat sintan® - 1 l
Worki na odpady - 5 szt.
Kobra-sintac® - 1 szt.
Kombinezon - 1 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl. Rękawice chemoodporne - 1 para

Zestaw „Chemiczny Mobilny” (poj. mobilny 120 l)
Profesjonalne wyposażenie pomieszczeń zagrożonych wyciekiem substancji
chemicznych. Szczególnie polecany przy usuwaniu rozlewisk cieczy niebezpiecznych o dużej lotności. Wymiary: 93 x 48 x 55cm
Granulat sorbent compakt® worek 20 kg - 2 szt.
Półmaska 3m 6000 (+ 2 pochłaniacze abe 1) - 1kpl.
Szczotka ryżowa z trzonkiem teleskopowym - 1 szt.
Kobra-sintac® - 2 szt.
Preparat sintan® - 2 l spryskiwacz
Rękawice chemoodporne - 1 para
Okulary ochronne - 1 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Ściereczki sorbcyjne - 100 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Zestaw „Eko Kwas-Zasada” (poj. mobilny 120 l)
Zestaw do pracy z cieczami silnie agresywnymi. Pozwala na natychmiastowe i
bezpieczne usunięcie wycieków zarówno kwasów jak i zasad.
Wymiary: 93 x 48 x 55cm
Granulat sorbent compakt® worek 20 kg - 2 szt.
Kobra-sintac® - 2 szt.
Rękawice chemoodporne - 1 para
Okulary ochronne - 1 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka ulicówka na kiju - 1 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.
Kombinezon specjalistyczny - 1 szt.

Zestaw „Eko Kwas-Zasada Max” (poj. mobilny 240 l)
Poszerzona wersja zestawu Eko Kwas - Zasada. Wymiary: 110 x 75 x 57cm
Pojemnik mobilny - 240 l
Granulat sorbent compakt® 20 kg - 4 szt.
Kobra-sintac® - 3 szt.
Rękawice chemoodporne - 1 para
Okulary ochronne - 1 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka ulicówka na kiju - 1 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Zestaw „Do Punktów Składowania Akumulatorów”
Zestaw przystosowany do zbierania i przechowywania niewielkich wycieków elektrolitu z akumulatorów samochodowych. Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm.
Pojemnik, granulat sorbent compakt® - 5 kg, rękawice chemoodporne - 1 para
Okulary ochronne - 1 szt., Worki na odpady - 2 szt., szczotka zmiotka, szufelka 1 kpl.
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Odkurzacz przemysłowy MAX bez pojemnika
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Usuwanie zanieczyszczeń ciekłych i sypkich w zakładach przemysłowych, firmach
budowlanych, warsztatach, magazynach.
Moc silnika 1100 W.
Napięcie zasilania 220 V / 50 Hz.
Podciśnienie robocze 130 mbar.
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe.
Ogranicznik wsysanej cieczy.
Pływak przeciwprzepełnieniowy.
WYPOSAŻENIE
Wąż Ø 50 mm elastyczny o długości 4 m.
Rury ssące 2 szt., długość 0,5 m.
Końcówki ssące 3 szt.: ukośna, szczelinowa, syfonowa.
Filtr papierowy 2 szt.
Filtr tekstylny 1 szt.
Przewód zasilający 6 m.
Uwaga! Krople wody nie stanowią zagrożenia dla urządzenia.

Ręczny dozownik sorbentu
Dane użytkowe:
– wykonany z wytrzymałego tworzywa,
– wyposażony w regulację dozowania ilości sorbentu,
– szerokość pasa dozowania sorbentu – 41 cm.
Zastosowanie dozownika do usunięcia rozlewisk na długich odcinkach drogi skraca czas prowadzenia akcji ratowniczej.
Wymiary D x S x H (cm) 51 x 20 x 30.

Torba do przechowywania i rozsypywania sorbentu
Solidnie wykonana z folii PCV torba do przechowywania i rozsypywania sorbentu sprawdzi się nie tylko w jednostkach Straży Pożarnej ale wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z potrzebą stosowania środków pochłaniających niechciane
substancje chemiczne.
Torba wykonana została ze wzmacnianej folii PCV. Jest to zarazem urządzenie
służące do kontrolowanego dozowania środka pochłaniającego płynne substancje chemiczne jak również praktyczna torba służąca do przechowywania sorbentu. Specjalny rękaw ułatwia dozowanie ilości, pasek na ramię jest wyposażony w
klamrę regulacyjną ułatwiającą dopasowanie długości paska do warunków pracy.
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