
Exemplo de aplicação do ECOSORB

CARACTERISTICAS

ECOSORB é um absorvente de cor
bege, de elevado poder absorvente.
ECOSORB é um produto de origem
vegetal e deriva da reutilização de
fibras de algodão recicladas.

ECOSORB
ABSORVENTE 
DE ORIGEM VEGETAL

ECOSORB

desempenho na absorção de inúmeros
produtos químicos.

UTILIZAÇÃO

Espalhar ECOSORB no local do
derrame, esperar alguns segundos e
recolher o produto absorvido com a
ajuda de uma pá e vassoura.
ECOSORB, ao absorver o derrame
liquido irá “encapsulá-lo” em
pequenas bolas que irão permitir
reutilizar o produto não utilizado.

Esta reutilização é facilitada através
dos equipamentos ECOBOX.

ECOSORB é utilizado em oficinas,
garagens, estações de serviço, bombas
de gasolina, tipografias, armazéns,
fabricas, metalomecânicas, parques
de estacionamento, câmaras
municipais, empresas de camionagem,
parques de recolha de barcos,
refinarias, aeroportos, marinas, lotas
de pesca, estações de transporte, etc.

- Excelente poder de absorção 
- Promove a reciclagem
- Redução de emissão de 

resíduos
- Produto ecológico
- As superfícies ficam 

desengorduradas

PROPRIEDADES

ECOSORB tem grande poder de
absorção. Os testes efectuados
demonstram que absorve até 8 vezes
o seu próprio peso sendo mais
económico do que a maioria dos
absorventes tradicionais. A absorção é
rápida podendo ser recolhido poucos
segundos depois de colocar sobre o
derrame. Testes de absorção
efectuados segundo as normas da
A.S.T.M. INTERNATIONAL:

Óleo de automóvel: 7 vezes o seu peso
Querosene: 8,2 vezes o seu peso
Gasóleo: 7,5 vezes o seu peso

Em condições reais, uma embalagem
de ECOSORB permite absorver 70
litros de óleo. ECOSORB, devido ao seu
elevado poder absorvente deixa as
superfícies completamente secas
limitando, deste modo, o risco de
acidentes de trabalho derivado às
quedas acidentais. ECOSORB é muito
económico, não só pelo seu elevado
poder de absorção (8 vezes o seu
peso), mas também pela reutilização
que é possível fazer através do
equipamento ECOBOX.

ECOSORB é eficaz em todo o tipo de
óleos de origem petrolífera e vegetal
apresentando igualmente um bom



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Armazenar o
produto na ECOBOX. Não armazenar
em locais húmidos. Não deixar ao
alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA
Produto de origem vegetal derivado 
da reutilização de fibras de algodão 

recicladas.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Sólido de côr bege

ODOR Sem odor

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não aplicável

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não aplicável

DENSIDADE RELATIVA 0,560

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Não aplicável

CLASSIFICAÇÃO Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

ECOSORB

APLICAÇÃO

Espalhar ECOSORB no local do derrame, esperar alguns segundos e 
recolher o produto absorvido com a ajuda de uma pá e vassoura .

Produto reutilizável através dos equipamentos ECOBOX


