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TECHNISCHE FICHE

Bio-AB
ABSORBEREND NATUURLIJK POEDER

Absorbeert tot 8 keer meer dan zagemeel of traditionele korrels.

Onmiddellijke, snelle werking en bruikbaar tot verzadiging.

Doeltreffend op alle oppervlakken: vloerverf, hars, beton, ...

Optimaal resultaat met rolcontainer of draagbak.

Gebruik

• Bio-AB rijkelijk uitstrooien over de vervuiling.
• Direct keren met borstel: de vloer is onmiddellijk droog en veilig.
• Gebruikte Bio-AB zeven in de rolcontainer of de draagbak om het verzadigd poeder (kleine bolletjes) te scheiden van het 

herbruikbare poeder.

Product

Karakteristieken

Bio-AB is de meest ecologische en economische manier om gespilde 
olie of brandstof te ruimen. Snel ter plaatse met de rolcontainer of 
de draagbak verwijdert Bio-AB ook de vette film en voorkomt gladde 
vloeren. Het niet verzadigde poeder wordt door zeven gescheiden 
en gerecupereerd voor later gebruik. Bio-AB minimaliseert het 
afvalvolume en zodoende de kosten voor de verwerking ervan.

Verpakking

Bio-AB rolcontainer 491510000

Bio-AB - katoen poeder 491520000

Bio-AB - starter pack 491521000

Bio-AB - draagbare container 491508000

Technische Eigenschappen

• Vorm: poeder.
• Samenstelling: natuurlijk katoenvezel.
• Kleur: bruin.
• Dichtheid:  <1.
• Absorptie:  olie: tot ± 7X zijn gewicht; kerosene: 

tot ± 8,2X zijn gewicht; diesel: tot ± 7,5X zijn 
gewicht.

• Brandgedrag: natuurlijk vuurvast.
• Niet gebruiken op zuren en niet functioneel met 

water.
• Houdbaarheid:  op een droge plaats bewaren.
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