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Technický popis Hydrofobní rašelinová sorpční drť s přísadou pro omezení prašnosti 

balená v pytlích. Vlivem specifického rozptýlení zakotvené olejové fáze 

 v prostředí sorbentu dojde ke vzniku příznivých podmínek pro následnou 

biodegradaci.  

 

Doporučené užití: - sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu i 

  vodní hladině 

 - dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů 

  (tráva, ornice) 

 

Upozornění: při použití sorpční drti PEATSORB pro sběr ropných látek z vodní  

hladiny je třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť může 

po určité době klesnout pod hladinu. 

 

Složení: - rašelina 100%  

- inhibitor prašnosti 

 

Parametry:  Balení       2kg    

  Objem                                     20 l 

                                   Sorpční kapacita *(l)     13,6 l ropných látek  

  Barva              hnědá  

  

Toxicita:  výrobek je netoxický. Absorbent nesnižuje 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 a slunečním  

  zářením. 

 

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%..  
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Návod k použití 

 

HDP002 – Hydrofobní rašelinová sorpční drť PEATSORB® 

 

Hydrofobní drť PEATSORB® pohlcuje ropné látky, nesaje vodu, plave na vodní hladině 

(omezenou dobu ). 

 

Postup při likvidaci úniku ropných látek: 

 

1. Nasypte materiál na hladinu kapaliny a nechejte působit. 

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

 kapacity (souvislé tmavé zbarvení). 

 

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 :         Ing. Ondřej Stoniš 

                                                     
 


