Przewodnik doboru sorbentów
PRZEWODNIK WYBORU PRODUKTU

SORBENTY DO KONSERWACJI

 ZALECENIA SPECJALISTY FIRMY 3M

Do stosowania na lądzie

SORBENTY DO SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

Do stosowania na lądzie i w wodzie

Do stosowania na lądzie



NIE
Czy ciecz
miesza się z
wodą?

SORBENTY DO SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH



TAK - Czy jest żrąca? NIE



TAK - Czy jest żrąca? TAK

OLEJE WĘGLOWODOROWE
Paliwa, benzyna, olej napędowy, olej silnikowy

2-gi wybór





2-gi wybór

2-gi wybór



3-ci wybór

2-gi wybór

3-ci wybór

OLEJE ROZPUSZCZALNE W WODZIE
Płyny hydrauliczne, płynny tnące
OLEJE MINERALNE
3-ci wybór

ROZPUSZCZALNIKI WĘGLOWODOROWE
Benzyna lakowa, ksylen, toluen,
Terpentyna, odtłuszczacz



CHŁODZIWO/CIECZE DO PRZENOSZENIA CIEPŁA
Etery, glikole



2-gi wybór



2-gi wybór

2-gi wybór



FARBY

ALKOHOLE
Etanol, spirytus skażony
ROZPUSZCZALNIKI CHLOROWANE
Chlorek metylu, chloroform

2-gi wybór



KWASY ROZCIEŃCZONE


Kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy

ZASADY ROZCIEŃCZONE
Wodorotlenek sodu

2-gi wybór



2-gi wybór



AGROCHEMIKALIA
Pestycydy, środki chwastobójcze, herbicydy
KWASY/ZASADY STĘŻONE

Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy 3M.

Informacje techniczne: Informacje techniczne, zalecenia i inne stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na wynikach badań lub doświadczeń, które według 3M są
wiarygodne, ale dokładność i kompletność tych informacji nie może zostać zagwarantowana. Zastosowanie produktu: Wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M, a leżących
w zakresie wiedzy i kontroli użytkownika może mieć wpływ na zachowanie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą
mieć wpływ na zachowanie i działanie produktu 3M, użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ocenę, czy produkt 3M nadaje się do określonego celu i jest odpowiedni do metod
zastosowań użytkownika. Gwarancja i ograniczone środki zaradcze: Firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres
90 dni od daty zakupu u autoryzowanego dystrybutora firmy 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM
DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Jeśli produkt firmy 3M nie spełni postanowień
niniejszej gwarancji, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym według firmy 3M będzie wymiana produktu firmy 3M lub zwrot ceny zakupu. Ograniczenie odpowiedzialności: O ile nie
jest to zabronione przez prawo, firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z tytułu korzystania z produktu firmy 3M, bezpośrednie, pośrednie,
specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody, niezależnie od podstawy prawnej.

Oddział Budownictwa i
Usług komercyjnych
Al. Katowicka 117 | 05-830
Nadarzyn, POLAND

Proszę poddać recyklingowi. Wydrukowano w USA.
3M jest znakiem handlowym firmy 3M. Znak towarowy używany jest w Kanadzie
na podstawie licencji.
© 3M 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

