
Användningsområde

SNOW
Absorberande pulver

_______________

_______________
SNOW är ett universalt absorberande 
pulver som löser problem med absorbering 
och rengöring vid oavsiktligt spill av olika vätskor. 
Det unika med SNOW är att den kapslar in den 
absorberade vätskan inuti pulverpartiklarna 
och inte ända ut i ytskiktet som de flesta andra 
absorberingsmedel. 

- Det höjer säkerhetsnivån för miljön då det 
  snabbt absorberar farliga och giftiga vätskor, 
  både flytande och halvflytande. 
 
- Det absorberar effektivt upp bensin, olja, fett, 
  alkalier, lösningsmedel, syror, målarfärg, 
  halvflytande matvaror, blod etc.

- Det är oskadligt för jord, cement, asfalt, sten, 
  växter, djur och människor. Innehåller inte 
  kemikalier, är inte giftigt eller brandfarligt.

- Det absorberar 3-8 gånger sin egen vikt.
  (det är 5-15 gånger mer än vanliga absorberingsmedel)
  Exempel: 1 liter = 80 gr, det absorberar 250 gr målarfärg 
  eller 600 gr lösningsmedel.

- Absorbtionen är snabb, proceduren tar oftast inte 
  längre än 1 minut.

- Den absorberade vätskan fångas in helt och
  hållet och det släpps inte ut några rester. Den 
  efterlämnar därför en helt ren yta på golvet 
  och ingen ytterligare städning behövs.

- Pulvret påverkas inte av något ämne den suger 
  upp eftersom det hålls instängt och oåtkomligt. 
  Det uppkommer därmed inga reaktioner såsom 
  bildning av farliga syror, upplösning, svällning, 
  koagulering etc. 

- Avfallet ger inga skador på miljön och behöver
  inte hanteras på särskilt sätt. Oavsett ämne som 
  absorberats kan avfallet t.o.m jämföras med sand 
  efter inkapslingen.

Absorberar spill av bensin, olja, fett, alkalier, syror,
lösningsmedel, halvflytande matvaror, blod etc.
(undantaget flourväte och kvicksilver)

Se baksida för bruksanvisning
och saneringsvagn!
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Bruksanvisning_______________

Avfallet ger inga skador på miljön och behöver
inte hanteras på särskilt sätt. Oavsett ämne som 
absorberats kan avfallet t.o.m jämföras med sand 
efter inkapslingen.

Sprid SNOW framför eller runt det spillda, inte mitt i. 
Använd en hård borste och borsta in pulvret över 
vätskan med cirkelrörelser. 
Allteftersom vätskan sugs upp i pulvret kan avfallet 
sopas upp. 

Vid gamla fläckar av olja och fett, spraya först på 
SNOW primer på fläcken och låt det verka i några 
minuter. Håll fläcken fuktig genom att spraya på mer 
vätska vid behov. 

Sprid sedan ut SNOW absorberingspulver runt fläcken 
och borsta in pulvret över vätskan. 
Låt verka i ca 3 minuter och borsta sedan ihop avfallet.
I vissa fall kan man behöva upprepa behandlingen.

Pulver som inte är fullt utnyttjat kan återanvändas 
ända tills det blir helt mättat, vilket syns tydligt 
eftersom det minskar i volym och ändrar karaktär.

 

Snabbt och enkelt separeras det smutsiga medlet 
från det som kan återanvändas igen.
Överst i nätkorgen läggs det använda pulvret och 
då faller automatiskt det medel ner som inte sugit 
åt sig någon smuts utan kan återanvändas igen.
I luckan längst ner kommer man sedan lätt åt
medlet vid nästa tillfälle.
När luckan stängs är behållaren garanterat tät.
Dessutom rymmer vagnen de redskap som behövs  
för att ta hand om utsläppet. Allt på ett ställe!

En ekonomisk och praktisk lösning för den 
som jobbar i en miljö med mycket spill!

För att på ett effektivt och enkelt sätt kunna 
 återanvända SNOW-pulvret finns en saneringsvagn 
 som är specialbyggd för detta ändamål.

Nyhet!
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