
TECHNICKÉ DÁTA   URP4100 

Názov výrobku:  UNIVERZÁLNA  SORPČNÁ ROHOŽ - PERFOROVANÁ 

  ZÁKLADNÁ 

Firemné označenie:  URP4100 

Dodávateľ: REO AMOS SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                     Rybničná 38/S, 831 07 Bratislava 

                     tel.: 02/4910 5081  fax.: 02/4910 5088 

                    E-mail: reoamos@reoamos.sk  
                         WWW.REOAMOS.SK 
 

Technický popis:  vysoko sorpčná kompaktná netkaná PP textília v hydrofilnej úprave 

 s pozdĺžnou perforáciou. 

 

Doporučené použitie: 

                                  -univerzálny sorpčný materiál na prevenciu a likvidáciu ekologických          

                                   havárií kvapalín 

- pokrytie plôch, kde často dochádza k menším únikom ( úkapom ) 

ropných    alebo emulgovaných látok. Absorbuje zrážkovú vodu – je 

možné ju použiť len v krytom priestore 

- ochrana a pokrytie nepravidelného povrchu (napr. sud, upevnenie 

strojov a zariadení) po vystrihnutí žiadaného tvaru 

- mechanické stieranie nečistôt z povrchu strojov, predmetov a podláh 

 

Zloženie:  polypropylén  100 % 

    

Parametre:                 

  Plošná hmotnosť ( g/m2)          360      

  Dĺžka (cm)     50     

  Šírka (cm)     40       

  Hmotnosť balenia  (kg)    7,2 

  Sorpčná kapacita *(l)              126       3% 

  Sorpčná kapacita **(l)               80        3% 

  Bod vzplanutia (°C)              350 – 360°C 

  Farba    šedá 

    Perforácia   pozdĺžna 20 + 20 cm 

 

Prípustné odchýlky 

 
Ukazatel Jednotky Přípustná odchylka 

Plošná hmotnost g/m2  10 % 

Šířka návinu* ≥ 1000 mm  10 % 

Délka návinu při daném tahu* m  10 % 

 * uvedené tolerancie sú ovplyvnené procesom kryštalizácie (stárnutia) 

 

Chem. odolnosť:        oleje, ropné látky, voda, riedené vodné roztoky   

 anorganických solí. Chladiace a rezné kvapaliny. 

 Na požiadanie zašleme chemickú odolnosť voči konkrétnej látke. 
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Toxicita:  výrobok je netoxický. Absorbenty nemenia toxicitu ani agresivitu  

  naabsorbovaných látok. 

Ochrana zdravia:  výrobok je zdravotne nezávadný. 

Záruka:  36  mesiacov od dátumu predaja pre nepoužitý výrobok skladovaný     

v suchom prostredí bez kontaktu so silnými oxidačnými činidlami. 

Likvidácia:  spálením s prihliadnutím k zloženiu naabsorbovanej látky, ktorá je 

určujúca pre spaľovací proces. Sorpčné prostriedky neznižujú bod 

horenia a nemenia chemickú podstatu naabsorbovaných látok. 

                 
*   Sorpčná kapacita je stanovená pre stredný olej pri teplote 23o C a rel. vlhkosti  vzduchu 35% 

** Voda 

Návod k použitiu  

 

URP4100 - univerzálna sorpčná rohož – perforovaná základná 

 

Univerzálne záchytné sorpčné koberce pohlcujú všetky kvapaliny ropné látky, vodu, vodné 

roztoky, zriedené kyseliny a lúhy. 

 

Postup pri likvidácii úniku ropných látok: 

 

1. Zvoľte vhodnú veľkosť a tvar koberca,  

    prípadne odtrhnite požadovanú dĺžku a tvar. 

 

2. Položte materiál na hladinu kvapaliny a  nechajte pôsobiť. 

    Kvapalina sa rýchlo nasáva do tkaniny až do úplného nasýtenia sorpčnej kapacity (súvislé                                                                

    tmavé sfarbenie textílie). 

 

3. Použitý koberec uložte do pripraveného obalu na nebezpečné látky.  

      

 

 

Likvidáciu použitého materiálu preveďte v súlade s platnými smernicami a podľa typu 

nasorbovanej kvapaliny! 

 
 

 

 

 

 

 

Vzhľadom k rôznym podmienkam jednotlivých prípadoch použitia, nepreberá dodávateľ žiadne 

záruky, povinnosti a zodpovednosť v spojení s nesprávnym používaním tu uvedených informácií. 

 

Dňa  21. 3. 2014  schválil:      Ing. Ondřej Stoniš 

          
 


