
TG ALL ABSORBER

MILJØRIGTIG OLIE OG KEMIKALIEOPSAMLING

Vare Nr: L908 TG All Absorber, 25 liter

HURTIG OG EFFEKTIVT SUGENDE OVERFOR ALLE PETROLEUMSPRODUKTER.

SUGER SIN EGEN VÆGT 300 GANGE.

FORMINDSKER UDGIFTEN TIL RETURNERING AF KEMIAFFALD - MÅLT I KG.

NATO CERTIFICERET - WHO CERTIFICERET. 

INDEHOLDER INGEN SKADELIGE STOFFER, OG STØVER IKKE UNDER ANVENDELSE.

DET OPSAMLEDE ER IKKE BRANDBART - GÆLDER OGSÅ DIESELOLIE, OG BENZIN.

ANVENDELSE
TG ALL ABSORB er det nye revolutionerende kemikalie opsamlingsprodukt, som ikke bare er mest miljørigtig,

men også hurtigst og mest sugende. En videreudviklet pulver, nu baseret på ler fra Dolomitterne i Italien,  og 100% 

uskadelig for mennesker, dyr og miljø, kan opsamle/suge alle kemikalier og væsker, hurtigt, enkelt og problemfrit.

I modsætning til lignende produkter, støver TG ALL ABSORB ikke under anvendelse, og vil være mest sugende.

TG ALL ABSORB suger sin egen vægt mere end 300 gange, og er derfor særdeles økonomisk i brug, set i forhold til

"kattegrus", som ellers er det eneste kendte tilsvarende produkt. Det mærkbare er vægten på det opsamlede, som

reduceres mange gange, og derfor hjælper brugeren med en væsentlig mindre kemikalie affaldsmængde, og dermed

en mindre omkostning. Det opsamlede affald er endvidere ikke brandbart. Kontakt os for en demonstration.

BRUGSANVISNING
TG ALL ABSORB drysses ved siden af det spildte (ikke direkte ovenpå). Mængden er afhængig af spildets størrelse og viskositet.

Skub TG ALL ABSORB ind over spildet. Kør med roterende bevægelser rundt i spildet, indtil spildet er helt absorberet. Fej til sidst det spildte

nu indkapslede pulver op, og smid ud. Hvis overfladen stadigvæk er fedtet, drysses lidt mere på området, og processen gentages.

TG ALL ABSORB indeholder ingen skadelige stoffer, og er ikke mærkningspligtig. Kan anvendes til alle væsker, herunder olie, maling, 

brændstof, diesel, hydraulikolie, vækstbekæmpelsesmidler, epoxybaserede produkter, baser, alkalier, opløsningsmidler m.m.
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