
 TECHNICKÁ DATA   DLD010 

Název výrobku:  HYDROFOBNÍ SORPČNÍ DRŤ LITE-DRI® DUPLEX 

Firemní označení:  DLD010 

 

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice 

 tel.: 596 966 455        fax.: 596 966 460 

 E-mail: reoamos@reoamos.cz 

 WWW.REOAMOS.CZ 

 

Technický popis:  vysoce sorpční drť, neprašná, bez abrazivních účinků v hydrofobní 

úpravě s filními vlákny na povrchu zrna. 

 

Doporučené užití: - dokonalá sorpce kapalin hydrofobní povahy  zejména ropných produktů 

  z venkovních prostorů     

 - dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů 

 - sběr tenkých vrstev ropných látek z hladiny 

 

Složení:  100% upravovaná celulosa  

   

Parametry:  Balení  (kg)              10 

                                    Objem (l)                               50  

                                   Sorpční kapacita *(l)  16,3  

  Bod vzplanutí (°C)  233  

  Barva               hnědá-béžová  

 

Chem. odolnost:    voda, oleje, ropné látky, rozpouštědla. 

                                    Na požádání zašleme chemickou odolnost vůči konkrétní látce.   

 

Toxicita:  výrobek je netoxický. Sorbenty nemění toxicitu ani agresivitu  

  nasorbovaných látek. 

 

Ochrana zdraví:  výrobek je zdravotně nezávadný. 

 

Záruka:  24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém 

  prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly . 

 

Likvidace:   spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je 

určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a 

nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek. 
          

  

* Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23o C a rel. vlhkosti vzduchu 35%  

* Sorpční kapacita  tolerance +-10% 
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Návod k použití 

 
DLD010 - hydrofobní sorpční drť LITE-DRI® Duplex 
 

 

Hydrofobní  drť LITE-DRI® Duplex pohlcuje ropné látky, nesaje vodu, plave na vodní 

hladině (omezenou dobu). 

 

Postup při likvidaci úniku ropných látek: 

 

1. Nasypte materiál na hladinu kapaliny a nechte působit. 

 Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic drti až do úplného nasycení sorpční 

 kapacity ( tmavé zbarvení částic drti). 

 

2. Sorpci urychlíte prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím 

 ( lopata, hrábě apod.). 

 

3. Vyměňte  drť v případě úplného nasáknutí sorpční drti uniklou kapalinou. 

 Po nasycení sorpční kapacity odstraňte použitou drť s použitím vhodného nářadí (sběrač 

 sypkých sorbentů REO101 apod.) uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky. 

 

4. S nasycenou drtí je nutno dále nakládat obdobným způsobem jako s nasorbovanou látkou   

 (nebezpečný odpad). 

 

 

 

Likvidaci použitého materiálu proveďte v souladu s platnými směrnicemi! 

 

 

POZOR! 

 V případě záchytu hořlavých kapalin se vznikem vznětlivých par je třeba použít nářadí, 

 které nezpůsobí vznícení kapaliny. 

 

 

 

 
Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne  6.5.2014  schválil:    

     Ing. Ondřej Stoniš 

                                                
 


