
Oil Absorbent Granules
Sterk absorberende korrels voor het opruimen van alle gemorste vloeistoffen.

Art.nr. Product Verpakking

V2001 Oil Absorbent Granules Zak van 20 l (10 kg)

Voordelen & Eigenschappen

• Vrij van kankerverwekkende stoffen – veilig in gebruik en 
voldoet aan gezondheidsregels en veiligheidseisen

• Hoog vloeistofabsorptievermogen – gebruikt minder 
product en bespaart geld

• Klein korrelformaat – absorbeert snel en bespaart tijd
• "Weinig stof"-formulering – gemakkelijk schoon te maken 

en minder ongevallen door goede slipweerstand
• Gaat niet kapot tijdens gebruik – absorptievermogen blijft 

behouden
• Gespecialiseerde lichtgewicht korrels – gemakkelijk op te 

slaan en te gebruiken
• MPA NRW goedgekeurd – voldoet aan door Duitsland 

goedgekeurde veiligheidsnormen (Duitse 
verkeersveiligheidscertificering), SETRA goedgekeurd –
voldoet aan Franse goedgekeurde veiligheidsnormen 
(Franse verkeersveiligheidscertificering)

Toepassing

Oil Absorbent Granules zijn lichtbruine, microkorrelige absorberend deeltjes gemaakt van hoogwaardige
diatomeeënaarde.
Ze zijn ontworpen om een maximaal absorptie van vloeistoffen te geven, terwijl ze een laag stofgehalte bieden.
De kleine korrelafmeting biedt ook goede slipweerstand op gladde oppervlakken.
Oil Absorbent Granules zijn speciaal ontworpen voor het absorberen van alle soorten vloeistof in de automotive,
industriële en huishoudelijke sector en zijn bijzonder effectief bij het absorberen van oliën, water, oplosmiddelen,
milde zuren en bijtende stoffen.



Technische gegevens

Part number: V2001-33
Omschrijving: Oil Absorbent Granules
Houdbaarheid: 24 maanden
Kleur: terracotta
Verpakking: plasticzak van 20L (ca 10 kg)
Stock code: OAG
Grootte van de deeltjes: 0.3-1.0mm
Absorptie: 119%
Densiteit: 510 kg/m³
Douane code : 25120000
MSDS beschikbaar: Oil Absorbent Granules
Bestand tegen chemicaliën: Ja

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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