
   TECHNICKÁ DATA   UEDS010 

Název výrobku:   UNIVERZÁLNÍ SYPKÝ SORBENT ECO-DRY STANDARD – 10 kg 

 

Firemní označení:  UEDS010 

 

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:  přírodní minerální sorbent určený ke sběru kapalných nečistot, včetně olejových a  

ropných látek z pevných povrchů. Sorbent je hydrofilní. Nízká prašnost sorbentu. Jedná se o 

nekalcinovaný moler, diatomit. 

 

Diatomit je osvobozen od registrační povinnosti REACH podle: NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 

č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o výjimkách z registrace, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH) podle čl. 2 doložka 7 lit. B. (7.Následující přirozeně 

se vyskytující látky, pokud nebyly upraveny chemicky: nerosty, rudy, obohacené rudy, zemní 

a zpracovaný zemní plyn, ropa, uhlí). 

 

Doporučené užití:   Použití za jakéhokoliv počasí, rychlá a dokonalá sorpce všech druhů olejů, vodních i  

organických roztoků na pevném povrchu. 

Nepoužívat společně s kyselinou fluorovodíkovou (HF) a hydroxidem 

sodným (NaOH) !!! 
  

Složení, parametry a základní vlastnosti*:  

- Materiál    Diatomit  

- Obsah vlhkosti     – max 6%  

- Obsah SiO₂    – min 69 %  

- Obsah Al₂O3     – max 11,8 %  

- Obsah Fe₂O₃     – cca 4,3 %  

- Ph   – od 5,7 do 8,3 - v závislosti na vkladové dávce  

- zrnitosti     – od 0,3 – 0,7 mm  

- objemová hmotnost    – 0,84 g / cm3  

- fyzikální stav     – pevný  

- barva     – šedá až šedohnědá  

- vůně      – žádná vůně  

- schopnost absorbovat ropné látky  48 % hm 

   - balení (kg)       10  

   - absorpční kapacita oleje** (l)    10 

   - absorpční kapacita vody  (l)            9  

   - rozpustnost    látka nerozpustná ve vodě  

- hořlavost    výrobek je nehořlavý 

 

 

Chem. odolnost:         oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky   

                                    anorganických solí, roztoky alkálií a kyselin (do 20 %).  

   POZOR. Reaguje s kyselinou fluorovodíkovou a hydroxidem sodným.  

 

Toxicita:  výrobek je netoxický a nereaguje s nasorbovanou látkou, ani nemění její složení. 

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný. 

 

Likvidace: zametením a spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro 

spalovací proces.  

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

   kontaktu se silnými oxidačními činidly.  
 

 

* Odchylky hmotností, sorpčních kapacit a parametrů v rozmezí   10 %. 
** hustota oleje 0,868 kg/ltr. 
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Návod k použití  
 
 

 

UEDS010 - Univerzální sypký sorbent ECO-DRY  STANDARD 

Univerzální sypký sorbent ECO-DRY STANDARD pohlcuje většinu kapalin, např. olej a 

chemikálie.  Nepoužívat společně s kyselinou fluorovodíkovou. 

 

Postup při likvidaci úniku látek: 

 

1. Nasypte materiál na hladinu kapaliny a nechejte působit. 

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

kapacity. 

 

2. Sorpci urychlíte prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím 

 (lopata, hrábě, koště apod.). 

 

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

Po nasycení sorpční kapacity odstraňte použitou drť s použitím vhodného nářadí a uložte do 

připraveného obalu na nebezpečné látky. 

 

Likvidaci použitého materiálu proveďte v souladu s platnými právními předpisy a 

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 15. 06. 2022:                                                                  Ing. Ondřej Stoniš 

                                                                                                           


