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TELAS ABSORVENTES  Universais 

Premium 
A Qualidade Premium dos Absorventes  OREAD  são utilizados na absorção de derrames e fugas de  líquidos químicos, óleo, mantendo o 
chão seco e local de trabalho seguro.  

Ideal para usar em fábricas, oficinas, laboratórios ou em qualquer atividade que necessite de absorver químicos. 

 

� Pequenas fibras de Grande Absorção 

� Absorve e retêm óleos, refrigerantes, solventes, água e a maior parte dos químicos. 

� A cor Cinzenta esconde a sujidade, assim pode estar em trabalho mais tempo. 

� As múltiplas pequenas covas, aceleram a passagem do liquido através do material, sendo mais fácil de limpar.  

� O material é picotado, sendo mais fácil de rasgar na medida pretendida 

�      A qualidade Premium das telas absorventes são de material resistente à chama, não inflamam imediatamente  
como a celulose derrete se exposto a altas temperaturas. 

� Não é toxica nem reativa e de ação rápida 

PADEX UP 

Panos Absorventes 

 Os panos são ideais para fabricas, 
oficinas manutenção, Laboratórios, etc 

 É ideal para apanhar gotas e absorver 
derrames 

 São picotados, assim adaptam-se às 
várias aplicações 

 

Comprimento: 43 cm 

Largura: 48 cm 

Absorção: 8.6 Litros 

Peso: 720 gr 

Embalagem:  10 Peças 
 

ROLDEX 100 UP 
Rolos Absorventes 

 O material é picotado, sendo fácil de 
rasgar, podendo assim  escolher o 
tamanho necessário a usar 

 Ideal para apanhar derrames 
 A tela exterior de 100% Meltblown 

Polypropyleno , não deixa escorrer 
nem pingar mesmo quando saturada  

Comprimento: 44,0 Mt 

Largura: 48 cm 

Absorção: 89 Litros 

Peso: 7.4 Kg 

Rolo: 1 
 

DTU 25 
Tampo Absorvente 

 Topo de tambores com orifício próprio 
para a bomba 

 Absorve os gotejamento das bombas 
de topo dos tambores de 200 lt, 
mantendo os topos e solos em redor 
limpos. 

 Previne a acumulação de sujidades. 

 

Diâmetro: 55 cm 

 
- 

Absorção: 7,6 Litros 

Peso: 640 gr 

Embalagem: 5 Peças 
 

BARIEX U 

Barreiras Absorventes 
 Para circundar, conter e absorver 

grandes derrames universais líquidos 
 Reduz a sujidade e contêm o liquido, 

mesmo quando muito saturado 
 Enchimento de Polypropyleno, 

altamente absorvente. 
 Saco químico de polyester de elevada 

resistência  

Comprimento: 1,2 Mt 

Diametro: 8 cm 

Altura: - 

Absorção: 22.5 Litros 

Peso: 1.875 kg 

Embalagem: 4 
 

SAMSONEX NPB 
High Traffic absorvente 

 Perfeito para tapetes ou passadeiras 
de trabalho 

 Mantem-se seca e segura, é 
extremamente durável 

 Protege os solos. Devido à tela inferior, 
evita que os líquidos absorvidos 
chegarem aos solos 

 

Comprimento: 4.40 Mt 

Altura: 91 cm 

Absorção: - 

Peso: 12 kg 

Embalagem: 1 
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