
 

 

 TECHNICKÁ DATA                                KIT291  
 

Název výrobku: MALÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA LITE – DRI   

Firemní označení: KIT291 

 

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:    souprava se skládá z plastového sudu (UN atest) s odnímatelným  

                                víkem, univerzální sorpční drti LITE - DRI, ruční lopatky a smetáku. 

 

Doporučené užití:  základní přenosné vybavení mechanizačních a dopravních prostředků,         

                                olejových skladů, strojních dílen, čerpacích stanic a provozů, kde se              

                               skladují chemikálie. 

 

Obsah: univerzální sorpční drť ULD010   10 kg     

 lopatka a smetáček LOPS001   1 ks  

                                        úložný sáček STKS07                                         3 ks  

                                        výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD NON01 3 ks 

 plastový sud (60 L) PLS060    1 ks   

 

Parametry: sorpční kapacita pro střední olej  32 l 

 sorpční kapacita pro vodu   36 l 

 rozměry      40 x 61 cm 

 hmotnost   14 kg 

 

Chemická odolnost:  jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči vodě, vodným roztokům anorganických solí, 

zředěným vodným  roztokům minerálních kyselin a alkálií, ropným látkám.  

 

Toxicita: obsah soupravy je složen z výrobků netoxických, materiály jsou hygienicky nezávadné. 

 

Ochrana zdraví:  sorpční drť LITE-DRI je zdravotně nezávadná, vyjádření MZ ČR č.j.    

                                       HEM-3439- 2. 8. 94/37120, SZÚ Praha zn. ZŽP 21-1828/94-608. KHS zn. 5096/246.1/1997. 

 

Atestace:  pro sorpční drť LITE-DRI - MV, ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, katalogový 

list č. 351/95/Z. Sorpční zkouška - EMPLA, s.r.o. odd. ekol. laboratoří, č. 802/95.  

Spalitelnost - VŠCHT 2. 6. 1995. 

 

Záruka:  24 měsíců od data prodeje na soupravu skladovanou v suchém prostředí bez kontaktu se 

silnými oxidačními činidly; mimo komponenty s expirační dobou, která je vždy uvedena na 

jednotlivém balení. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním, 

nesprávnou manipulací, používáním a mechanickým poškozením. 

 

Skladovatelnost:  60 měsíců od data prodeje pro sorpční prostředky a výbavu skladovanou v suchých, čistých a 

větraných místnostech; mimo komponenty s expirační dobou. Místnosti by měly být 

chráněny před přímými účinky slunečního záření a pronikáním škůdců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návod k použití  

 

KIT  291 - Malá havarijní souprava LITE-DRI 

 

Materiály sají řezné emulze, vodu, ropné látky a další ekologicky škodlivé kapaliny. 

 

 

Pro likvidaci úniku doporučujeme následující kroky: 

 

1. Příprava havarijní soupravy. 

 Otevřete sud a vyjměte lopatku a smeták. 

 

2. Likvidace uniklé kapaliny. 

Vysypte universální drť LITE - DRI na uniklou kapalinu a necháte nasávat až do nasycení  (úplné ztmavnutí 

drti). 

  

3. Uložení použitého sorbentu. 

 Použitý sorbent vložte do úložného sáčku (původní pytel s LITE-DRI) a vložte zpět do plastového sudu.  

 

4. Jednotlivé komponenty lze dokoupit samostatně. 

 

 

Likvidaci použitých sorbentů proveďte dle schváleného havarijního plánu. 

 

 

Upozornění:  

Dle charakteru nebezpečné látky je třeba soupravu doplnit o ochranné prostředky (dýchací přístroj s odpovídajícími 

filtry, oděv, obuv, brýle, rukavice apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

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

odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

 

Dne 2. 10. 2014 schválil:     Ing. Ondřej Stoniš 

       Technická podpora 

       

                                                


