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TELAS ABSORVENTES  de Óleo 
Premium 
A qualidade Premium dos Absorventes  de pequenas fibras OREAD  Absorvem o óleo preferencialmente e repelem a água  
A tela é envolvida numa fina camada fibrosa de 100% meltblown polypropylene em ambos lados, tornando o pano mais absorvente sem 

escorrimentos, conferindo ao material uma maior resistência 

�  Absorve até 25 vezes o seu próprio peso 

�  Absorve e retêm óleos e líquidos hidrocarbonetos – inclui lubrificantes e gasóleo fuel – sem absorver a água 

�  A sua cor branca torna mais fácil de ver a absorção; Atrai a atenção para o derrame e a sua clareza mostra o nível de saturação                  

durante a resposta ao derrame 

� A qualidade Premium das telas absorventes de pequenas fibras são de material resistente à chama, não inflamam imediatamente 

como a celulose; derrete se exposto a altas temperaturas. 

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

� Não é toxica nem reativa e de ação rápida 

PADEX MP 

Panos Absorventes 

 Os panos são ideais para fabricas, 

oficinas de manutenção 

 Flutuam para limpeza de derrames em 

lagos, rios, docas ou no mar, mantêm-

se a flutuar mesmo quando saturadas 

com óleo. 

 São picotados, adaptam-se a várias 

aplicações. 

 

Comprimento: 43 cm 

Largura: 48 cm 

Absorção: 99,0 Litros 

Peso: 6,20 Kg 

Embalagem:  100 Peças 
 

ROLDEX 100 MP 

Rolos Absorventes 

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

 Ideal para apanhar derrames e 
manchas emerges na água 

 

 

Comprimento: 4,4 Mt 

Largura: 48 cm 

Absorção: 119 Litros 

Peso: 7.4 Kg 

Rolo: 1 
 

DTO 25 

Tampo Absorvente 

 Topo de tambores com  orifício próprio. 
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: 12.8 Litros 

Peso: 680 gr 

Embalagem: 5 Peças 
 

BARISOCK M 
Barreiras Absorventes 

 Para Circundar, conter e absorver 
derrames líquidos  de base óleo sem 
absorver a água 

 Enchimento de Polypropyleno é 
hidrofóbico, Saco químico de polyester 
de elevada resistência  

Comprimento: 1,2 Mt 

Diametro: 75 cm 

Altura: - 

Absorção: 134 Litros 

Peso: 8,20 kg 

Embalagem: 20 
 

DPPO 

Almofadas Absorventes 

 em bacias 

 Ideal para apanhar derrames, 

gotejamentos de máquinas ou quando 

acontecem  roturas de tubagens. 

 Usar a bacia enquanto muda a 

almofada Absorvente. 

 

Comprimento: 25 cm 

Largura: 25 cm 

Altura: 8 cm 

Absorção: 322 Litros 

Peso: 2.4 kg 

Embalagem: 
20 almofadas 

  4 bacias 
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