ABSORBANT ECOLOGIC PENTRU PETELE DE ULEI

CLINO 3

CLINO 3 este un absorbant natural extrem de
eﬁcient în îndepărtarea hidrocarburilor.
Zeolitul excelează, de asemenea,în soluțiile
de gestionare și remediere a deșeurilor.
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CLINO 3

Ce sunt zeoliţii?

Zeolitul este un mineral natural super poros, uimitor datorită
capacitatii sale extraordinare de a absorbi, deţine si să elibereze substanţe
chimice diferite, nutrienţi, toxine şi ioni, în funcţie de nevoi.
Zeoliţii apar în mod natural ca minerale, făcȃnd parte din clasa silicaţilor
cu structură tridimensională, formaţi prin asocierea inﬁnită
a tetraedilor anionici de (SiAl)O4 , astfel se formează reţele
cu numeroase goluri, canale, ocupate de diferiţi cationi şi
molecule cu rază mare.
Zeoliţii sunt structuri cristaline solide realizate din siliciu,
aluminiu, oxigen, care formează o structură cubica
în formă de fagure.

CLINO 3
Descriere
Clino 3 este un produs compus din zeoliţi 100% naturali şi este special conceput pentru absorbţia
oricărui tip de ulei. Clino 3 absoarbe până la 50% din greutatea sa în lichid și 30% din greutatea sa în ulei.
Spre deosebire de alți absorbanti Clino 3 nu își pierde integritatea structurala deci previne crearea de noroi.
Absoarbe și dezodorizează lichide precum benzina,
uleiul, grăsimile și produsele petroliere.
Reține până la 30% din greutatea sa în ulei.
Absoarbe scurgerile de uleiuri din garaje sau laboratoare.
Capacitate dovedită de a ajuta la procesele de curățare a deversărilor de petrol și benzină,
provoacă coagularea uleiului, astfel încât să poată ﬁ îndepărtat de pe suprafețele lichide.
Clino 3 se prezinta sub forma de pulbere micronizată,
non-toxic pentru mediul inconjurător

Se aplică materialul absorbant peste lichid,
se lasă 15 minute să acţioneze
după care se poate colecta.

Termen de valabilitate nelimitat

Compoziţie chimică
Fe2O3: 1,1 – 1,7 %
CaO: 3 - 5 %
MgO: 0,2 – 0,6 %
K 2O: 1,0 – 1, %
Na2O: 1,0 – 3,2 %
P.C: 7 – 12 %
Quartz: 2 – 10 %
Feldspat: 4 – 20 %
Zeolit-Clinoptilolit: 60 – 80 %
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CLINO 3
ANORGANIC, ALUMINOSILICAT HIDRATAT

TIPUL DE ZEOLIT

CLINOPTILOLIT

PURITATE

100 % SUBSTANTA ACTIVA

CULOARE , MIROS
LOCAŢIE EXPLOATARE
DENSITATE

CREM , VERDE, INODOR
ROMANIA
1.5 - 1.7

CAPACITATE ABSORBŢIE

50% LICHID - 30% ULEI

MATERIAL PERICULOS

NU E PREZENT

AMBALARE
PRECAUTII PENTRU MANIPULARE
GRANULATIE

15 KG GALEATA , 20 KG SAC HARTIE , BIG-BAG
NU SUNT NECESARE MASURI DEOSEBITE
0-63 MICRONI , 0-200 MICRONI
S.C. ZEOLITOS S.R.L. / ROMANIA
ORADEA,str. Aviatorilor 58 d Jud.BIHOR
Work site:Ianca, com.Diosig, Jud. Bihor
Tel: +4 0754 396491 / +4 0751 459920
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