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TECHNICKÝ LIST

PRODUKTU
POPIS FALCODAN EXTRA jsou sorpční granule s rychlou sorpcí, které okamžitě uklidí úniky 

ropných látek , chemikálií a všech dalších kapalin. Jsou vyrobeny z porézního , chemicky 
netečného minerálu , který v kombinaci s kalcinačním procesem za vysoké teploty dává 
sorbentu FALCODAN EXTRA mnoho vynikajících vlastností. Přednostı ́produktu po použitı ́
je zcela suchý a nekluzký povrch zajišťujıćı ́bezpečnost na pracovišti, vozovkách i dalšıćh 
pevných plochách. Vynikajıćı ́materiál pro zamezenı ́prokluzu hnacıćh bubnů 
v pasové dopravě, napřıḱlad při těžbě nerostných surovin. 

FALCODAN EXTRA jednoduġe nasypte na m²sto s rozlitou provozn² kapalinou a zameŠte 
koġtŊtem, nebo zametacím strojem. Sorbent okamģitŊ nasaje vġechny kapaliny d²ky sv® 
vysok® sorpļn² kapacitŊ. D²ky vysok® porezitŊ nasaje velmi rychle do sv® struktury oleje, 
naftu, benz²n, chladic² emulze z obr§bŊc²ch strojŢ a mnoho dalġ²ch provozn²ch kapalin a 
trvale je udrģ² ve sv® struktuŚe. Pokud na ošetřeném povrchu zůstane mastná stopa, 
doporučujeme tuto stopu znovu posypat menším množstvím sorbentu. Takto ošetřený 
Povrch zůstane suchý, nekluzký a bezpečný.

SKLADOVÁNÍ Skladujte v suchém skladu při teplotách - 20 – 60 °C. 
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FALCODAN EXTRA – SYPKÝ SORBENT

APLIKACE

TYPICKÉ   ÚKLID VOZOVEK PO DOPRAVNÍCH 
NEHODÁCH

 SORPCE OLEJŮ, NAFTY, BENZÍNU
 ÚKLID ROZLITÝCH KYSELIN A LOUHŮ,

MIMO KYSELINY FLUOROVODÍKOVÉ
 NEKLUZKÝ POVRCH PO POUŽITÍ I POTÉ,

CO JE NASÁTÝ KAPALINOU

 ZAMEZENÍ PROKLUZU HNACÍCH VÁLCŮ
V PASOVÉ DOPRAVĚ

 MINIMÁLNÍ PRAŠNOST
 NEKLUZKÝ POVRCH PODLAH PŘI POUŽITÍ
 NEHOŘLAVÝ
 SORBENT NENÍ URČEN PRO LIKVIDACI

KAPALIN NA VODNÍCH HLADINÁCH

DATA

TECHNICKÁ  Hmotnost balení 10 Kg 
Sorpční kapacita voda 134 % 
Sorpční kapacita olej 132 % 
Barva cihlová 
Velikost zrna 0,8 – 2 mm 

POUŽITÍ 

LIKVIDACE Použitý sorbent předejte v uzavřené nádobě odborné firmě k likvidaci

Vladimír Fousek
Razítko
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