
Absorbanţi 3M™



Absorbanți 3M™
Absorbanții 3M™ pot fi utilizați într-o varietate de aplicaţii, 

începând cu activități simple de întreținere, până la curățarea de 

urgență a deversărilor. Absorbanții ajută la asigurarea faptului că 

locul dumneavoastră de muncă este păstrat curat și în siguranță, 

precum și la asigurarea reducerii riscului de deteriorare a 

mediului. Absorbanții 3M™ pot fi utilizați pentru aplicații generale 

de întreținere, pentru petrol și substanțe chimice și pentru 

curățarea acestora.
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Covoare

Pentru utilizarea în zonele cu trafic, din 

jurul utilajelor care prezintă scurgeri. Sunt 

extrem de durabile și rezistente la rupere, 

rezistă traficului pedestru intens și absorb 

lichide, fără a se deteriora.

Minirulouri - Perne

Ideale pentru a fi plasate la baza utilajelor 

care prezintă scurgeri, pentru a absorbi 

lubrifianții și lichidele de tăiere.

Multiformat

Acest produs reprezintă patru configurații 

de absorbanți.

Lavete și role

Pentru zona de lucru și în jurul acesteia, 

pentru a capta scurgerile și picăturile. 

Lavetele prezintă o capacitate ridicată de 

absorbție și sunt simplu de utilizat.

Kit de intervenţie pentru deversări 

periculoase

Conține o varietate atent selecționată 

de absorbanți pentru substanțe chimice. 

Aceste kit-uri ajută în situații de urgență, 

prin acțiunea de reținere rapidă și 

eficientă, precum și prin curățarea 

substanțelor periculoase deversate.

Kit de intervenţie pentru cisterne

Modalitatea modernă și eficientă de 

control și curățare a deversărilor rezultate 

din transportul combustibililor sub formă 

lichidă.

Diferite forme de absorbanți

Absorbanții de la 3M™ sunt disponibili într-o varietate de configurații, pentru a putea 

alege formatul corespunzător nevoilor dumneavoastră.
Simbol

În cadrul acestei secțiuni a catalogului veți putea 
observa simbolurile prezentate mai jos. Aceste 
simboluri indică absorbanții care pot sau nu pot fi 
utilizați pentru diferite fluide.

Pentru utilizare cu produse pe 

bază de petrol

Pentru utilizare cu produse pe 

bază de apă

Pentru utilizare cu produse pe 

bază de substanțe chimice

A nu se utiliza cu

Absorbanți 3M™ pentru întreținere – ideali pentru absorbția 

uleiurilor sau altor fluide industriale, în mod curat, eficient și în 

siguranță.

Absorbanți 3M™ pentru produse petroliere– pentru 

absorbția uleiurilor și respingerea apei. Fiind hidrofobi (resping 

apa), sunt ideali pentru absorbția produselor petroliere din zone 

în care apa poate fi, de asemenea, prezentă.

Absorbanți 3M™ pentru substanțe chimice – o soluție 

ideală pentru controlul deversărilor periculoase. Aceștia prezintă 

capacități foarte ridicate de absorbție și sunt adecvați pentru a 

absorbi o varietate largă de lichide - chiar substanțe alcaline și 

acizi agresivi.

Diferite Tipuri de Absorbanți

Ghid pentru aplicarea absorbanților 

                    Multiformat

Transport Rupere

Închis

Poziționare în jurul 
colțurilor

Desfăcut Deschis
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Absorbanți 3M™ de întreținere
Pentru scurgeri și picurări de fluide neagresive. Absorbanții 3M™, 

pentru activități de întreținere, sunt ideali pentru absorbția lubrifianților 

sau altor fluide industriale, în mod eficient și curat. Prezintă o greutate 

redusă și se pot desfășura în mod rapid. Prezintă o durabilitate 

îndelungată și o capacitate de absorbție foarte ridicată (până la de 25 

de ori greutatea proprie), absorbind majoritatea fluidelor foarte rapid. 

Absorbanții 3M™, pentru activități de întreținere, nu sunt adecvați 

pentru absorbția lichidelor agresive.

Absorbanții pentru activități de întreținere, de la 3M™, sunt realizați din 

fibre sintetice, inerte, în principal din polipropilenă și poliester. Aceștia 

sunt disponibili într-o gamă largă de configurații și prezintă o greutate 

redusă. Prezintă o capacitate ridicată de absorbție, ce minimizează 

cantitatea de deșeuri.

Caracteristici și beneficii:

 + Promovează un mediu de lucru mai 
curat și mai sigur

 + Foarte ușor de utilizat și de recuperat
 + Reduce riscul contaminării produselor 
finite

 + Reduce riscul deteriorării utilajelor
 + În mod semnificativ, mai puține deșeuri 
de eliminat

Aplicaţii:

 + Scurgeri, picurări, deversări și 
împroșcări de fluide neagresive de 
întreținere, provenind de la utilajele 
industriale

 + Curăţarea uneltelor și echipamentelor
 + Suprafața de lucru
 + Zone de parcare a echipamentelor - 
autostivuitoare cu furcă, compresoare 
și echipamente de ridicare

 + Zone în care există aerosoli pe bază 
de ulei

 + Sub componentele metalice prelucrate 
și lubrifiate, în timp ce acestea 
se scurg, anterior momentului de 
ambalare și expediere

3M™ M-F2001  

Multiformat 

3M™ M-M1002  

Absorbant de întreținere 

Minirulouri

3M™ M-N1001 

Perne

3M™ M-A2002 

Lavetă

3M™ M-B2001 

Rolă

3M™ M-G1001/M-G1301 

Covoare

3M™ M-R2001 

Tip capac

Alți absorbanți 3M™ de întreținere

Privire de ansamblu asupra produsului

Produs Cod Dimensiune (cm)
Bucăți/
cutie

Capacitatea de 
absorbție/cutie (litri)

Greutatea cutiei 
(kg)

Multiformat M-F2001 12 x 1520 3 119 8,2

Lavete M-A2002 40 x 52 100 142 6,4

Role
M-B2001 40 x 4600 1 117 5,9

M-B2002 96 x 4600 1 288 13,6

Tip capac M-R2001 56ø 25 72 3,6

Miniperne M-N1001 18 x 38 16 32 3,3

Minirulouri

M-M1001 7.6ø x 120 12 45 5,5

M-M1002 7.6ø x 240 6 45 5,5

M-M1003 7.6ø x 370 4 45 5,5

Covor (neacoperit) M-G1001 91 x 9100 1 120 25,0

Covor (acoperit) M-G1301 91 x 3000 1 40 10,5
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Absorbanți 3M™ pentru produse petroliere
Absorbanti hidrofobi (resping apa), ideali pentru absorbția produselor 

petroliere din zone în care apa ar putea fi, de asemenea, prezentă.

Absorbanții pentru produse petroliere sunt disponibili într-o varietate 

largă de configurații - fiecare este conceput pentru a spori capacitatea 

de gestionare a deversărilor și pentru a maximiza nivelul de control 

al poluării. Absorbanții pentru produse petroliere sunt realizați din 

polipropilenă, în cazul absorbanților ”T” și din polipropilenă și poliester, 

în cazul absorbanților ”HP”. Aceștia sunt disponibili într-o gamă largă 

de configurații și prezintă o greutate redusă, fara praf. Prezintă o 

capacitate ridicată de absorbție, ce minimizează cantitatea de deșeuri 

pentru eliminare. Produsele HP antistatice prezintă o pânză din 

polipropilenă, pentru disiparea sarcinii electrostatice, și sunt ambalate 

într-o peliculă cu aceleași proprietăți.

Caracteristici și beneficii

 + Produse hidrofobe
 + Costuri reduse, performanţă ridicată
 + Pot fi utilizate atât în exterior, cât și în 
interiorul fabricilor

 + Dispenser comod, pentru facilitarea 
utilizării la fața locului

Aplicaţii

 + Controlul, curățarea și recuperarea 
produselor petroliere și lichidelor pe 
bază de petrol, din canale de scurgere 
a apei reziduale, iazuri, lacuri, râuri, 
fluvii etc.

 + În cazul deversărilor din interiorul 
uzinelor, sub echipamentele care 
prezintă scurgeri

 + În canale de scurgere și colectoare de 
apă, pentru a împiedica răspândirea 
produselor petroliere 3M™ T100/T150  

Rolă

3M™ T151/T156  

Lavete 

3M™ T4/T8/T12  

Minirulou 

3M™ T30  

Pernă 

3M™ T126  

Lavetă 

3M™ T270/T280  

Rulou 

3M™ T-F2001  

Absorbant Multiformat pentru uleiuri

Absorbanții Multiformat pentru produse petroliere 
combină comoditatea și versatilitatea a patru 
absorbanți, într-unul singur. Ofera o capacitate 
ridicată de absorbție și desfășurare rapidă si pot 
fi utilizați ca și rulouri, perne, lavete sau role. 
Prezintă perforații la fiecare 40 cm, care permit 
selectarea lungimii de care aveți nevoie.

Caracteristici

Produs Cod Dimensiune (cm) Bucati/cutie
Capacitatea de 

absorbție/cutie (litri)
Greutatea cutiei 

(kg)

Lavete

T151 53 x 39 200 150 8,5

T156 53 x 39 100 135 7,5

HP156 48 x 43 100 142 4,5

HP-255 47cm x 47cm 50 124 5,0

HP556 antistatic 48 x 43 100 142 4,5

HP557 antistatic 96 x 86 50 238 9,0

Role

T100 96 x 4000 1 276 15,0

T150 48 x 4000 1 138 7,5

HP100 96 x 4400 1 276 9,0

Perne
T30 18 x 38 16 32 3,3

T240 38 x 55 10 100 10,5

Rulouri

T270 20ø x 300 4 260 22,0

T280 2 x 10ø x 300 4 152 11,0

T270GA 20ø x 500 2 220 17,0

Minirulouri

T4 7.5ø x 120 12 45 5,5

T8 7.5ø x 240 6 45 5,5

T12 7.5ø x 370 4 45 5,5

Lavete T126 48 x 3000 1 95 7,5

Particule T210 – – 75 7,5

Multiformat T-F2001 12 x 1520 3 119 8,2

Alți absorbanți 3M™ pentru uleiuri
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Kit  3M™ de intervenție pentru urgențe
Kit-urile de intervenție pentru urgențe reprezintă o modalitate modernă 

și eficientă de control și curățare a deversărilor rezultate din transportul 

combustibililor. Reglementarile privind siguranța rutieră (Transportul 

produselor periculoase în Autocisterne și cisterne) din 1992 solicită ca 

în timpul transportului și descărcării benzinei, trebuie să fie disponibile 

materiale absorbante, ca masură de siguranţă în cazul scurgerilor.

KIt-urile pentru cisterne, de la 3M, vă ajută să respectaţi legislaţia, 

asigurând o soluţie rapidă și eficace pentru eventualele scurgeri de 

substanţe periculoase.

Caracteristici și beneficii

 + Se depozitează cu ușurinţă în spaţii înguste, 
precum în spatele scaunului șoferului

 + Utilizare imediată
 + Două dimensiuni disponibile (3M™ TSK15, 
cu capacitate de absorbție de 15 litri și 
3M™ TSK30, cu capacitate de absorbție 
de 30 litri)

 + Minirulouri pentru containere

 + Ușor de îndepărtat - pungi pentru înlăturare 
și șireturi incluse

 + Absorb solvenți, lubrifianti și hidrocarburi

Caracteristici

Kit  3M™ TSK 30 Kit 3M™ TSK 15

Conține: Conține:

50 Lavete – 48 cm x 43 cm 25 Lavete – 48 cm x 43 cm

2 Minirulouri – 7,5 cm x 1,2 cm 2 Perne – 18 cm x 38 cm

1 Pungă pentru înlăturare și șnur 1 Pungă pentru înlăturare și șnur

1 Ghid pentru înlăturare și marcaj 1 Ghid pentru înlăturare și marcaj

Capacitatea de absorbție a kit-ului: 30 litri Capacitatea de absorbție a kit-ului: 15 litri

3M™ TSK 30 Kit de intervenţie pentru cisterne

Aplicații și Instrucțiuni pentru utilizare

3M™ TSK 15  

Kit de intervenţie pentru cisterne

Alte kit-uri 3M™ de intervenție pentru 
cisterne

În cazul scurgerilor in 
cantitati mici, situația poate 
fi controlată prin intermediul 
lavetelor absorbante pentru 
produse petroliere.

Pentru scurgeri in cantitati mai 
mari, captați produsul scurs 
prin înconjurarea acestuia cu 
minirulouri absorbante pentru 
produse petroliere. Pentru 
prevenirea infiltrațiilor, asigurați-vă 
că acestea sunt suprapuse.

Adăugați lavete pentru a 
absorbi cantitatea de lichid.

Minirulourile absorbante pot 
fi utilizate, de asemenea, și 
pentru a preveni răspândirea 
produselor deversate în 
canalele de scurgere.

De asemenea, utilizați lavete 
pentru ștergerea oricăror 
suprafețe contaminate.

Absorbanții utilizați trebuie 
plasați , temporar, în pungile 
pentru înlăturare furnizate, 
acestea urmând a fi sigilate cu 
șnurul de plastic.
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Absorbanți 3M™ pentru substanțe chimice
Absorbanții 3M™ pentru substanțe chimice reprezintă o soluție ideală 

pentru controlul deversărilor periculoase. Disponibili într-o gamă largă 

de configurații - inclusiv kit-uri pentru deversări - aceștia au capacitate 

mare de absorbție și sunt adecvați pentru o varietate foarte largă de 

lichide - chiar substanțe alcaline și acide agresive. Absorbanții 3M™ 

pentru substanțe chimice sunt avantajoși, se pot desfășura rapid și sunt 

foarte utili  în cazuri de urgență.

Caracteristici și beneficii:

 + Promovează siguranța la locul de muncă

 + Intervenție imediată în caz de deversare de 
substanțe chimice

 + Captare și curățare rapidă și eficientă

 + Adecvat pentru utilizare în cazul majorității 
substanțelor chimice

 + Ușor de îndepărtat

 + Disponibili în mai multe configurații, incluzând 
minirulouri, perne, lavete și role

 + Produsele prezintă o capacitate ridicată de 
absorbție 

 + Pot fi utilizate în cazul multor substanțe chimice 
agresive

Alți absorbanți 3M™ pentru substanțe 
chimice

3M™ P-F2001  

Multiformat 

3M™ P130 

Rolă 

3M™ P190 

Rolă 

3M™ P200 

Minirulou 

3M™ P300 

Pernă 

3M™ P110 Lavetă absorbantă pentru substanțe 

chimice 

Caracteristici

Produs Număr Dimensiune (cm) Nr./cutie
Capacitatea de 

absorbție/cutie (litri)
Greutatea cutiei 

(kg)

Lavete P110 28 x 33 200 50 6,5

Role
P130 33 x 3000 2 50 6,0

P190 48 x 3000 2 72 8,6

Perne P300 18 x 38 16 32 3,3

Minirulouri P200 7.5ø x 120 12 45 5,5

Particule P500 (5.4Kg) – 54 5,4

Multiformat P-F2001 12 x 1520 3 119 8,2
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Kit 3M™ de intervenţie pentru 
deversări periculoase

 +  Curățarea deversărilor, scurgerilor 
și picurărilor de substanțe chimice 
periculoase

 + Ideali pentru intervențiile de captare și 
curățare rapidă

 + Ideali pentru transportul materialelor 
periculoase

 + Acoperirea marginilor recipientului, în 
anticiparea unei deversări

 + Curățarea  zonelor contaminate.

Kit 3M™ DRSK-DP de unică folosință, 
pentru deversări

O modalitate inovativă de curăţare a 
scurgerilor, în mod rapid și ușor. 
Tot ceea ce aveți nevoie, într-un singur kit!

 + Design-ul unic permite activități de 
curățare mai sigure - risc mai mic de 
accidentare

 + Periile special concepute înlătură 
cioburile, iar kit-ul cu făraș etanșabil 
reduce riscul de expunere la cioburi de 
stică

 + Absoarbe până la 1.5 litri

Alte kit-uri cu absorbanți 3M™ pentru 
substanțe chimice

Kit  3M™ de intervenție pentru deversări de 
substanțe periculoase
Kit-urile 3M™ pentru deversări periculoase includ o varietate de absorbanţi 

3M™ pentru substanțe chimice. Disponibile în cinci configurații, kit-urile 

rețin  si curăță rapid și eficient substanțele chimice .

3M™ SK 5 Kit de 

intervenţie pentru 

substanţe chimice 

vărsate

3M™ SK 26 Kit de 

intervenţie pentru 

substanţe chimice 

vărsate

3M™ SK 210 Kit de intervenţie pentru  

substanţe chimice vărsate 

3M™ SK 360 Kit de intervenţie pentru 

substanţe chimice vărsate 

Caracteristici

Kit-urile conțin: SK360 SK210 SK75 SK26 SK5

P110 Lavete 300 100 100 10 10

P300 Perne 24 12 12 5 1

P200 Minirulouri 24 12 8 5

P190 Role 1 1

PF-2001 Multiformat 3 2

Pungă pentru înlăturare și șnur 20 10 5 2 1

Marcaj de avertizare 1 1

Bandă de avertizare 1 1

3M™ DRSK-DP 

Kit de unică folosință, pentru deversări

Fiecare kit conține 4 kit-uri de unică folosință cu 

dispenser, pentru deversări, 2 lavete Multiformat, 

mănuși din nitril, făraș și perie, o pungă de 

unică folosință și șnur.

3M™ SK75  

Kit de intervenţie pentru deversare de substanţe 

chimice


