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Universāli absorbējoši līdzekļi

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
UK4850 Universāls absorbējošs paklājs – pamata *253 l **159 l 80 cm x 50,0 m 16,0 kg 1 rullis
UK4825 Universāls absorbējošs paklājs – pamata *126 l **80 l 80 cm x 25,0 m 8,0 kg 1 rullis
UK4812 Universāls absorbējošs paklājs – pamata *63 l **40 l 80 cm x 12,0 m 4,0 kg 1 rullis
UK4450 Universāls absorbējošs paklājs – pamata *126 l **80 l 40 cm x 50,0 m 8,0 kg 1 rullis
UNK4720 Universāls absorbējošs noplūdes drošs paklājs *95 l **60 l 75 cm x 20,0 m 6,0 kg 1 rullis
UKZ4850 Universāls absorbējošs paklājs – ar ultraskaņu saistīts *253 l **159 l 80 cm x 50,0 m 16,0 kg 1 rullis
UKZ4450 Universāls absorbējošs paklājs – ar ultraskaņu saistīts *126 l **80 l 40 cm x 50,0 m 8,0 kg 1 rullis
UKO4850 Universāls absorbējošs paklājs – noturīgs *253 l **159 l 80 cm x 50,0 m 16,0 kg 1 rullis
UKO4450 Universāls absorbējošs paklājs – noturīgs *126 l **80 l 40 cm x 50,0 m 8,0 kg 1 rullis

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

paklājs – noturīgs

Spunbond – seguma slānis

Meltblown – apsorbējošs slānis

Spunbond – seguma slānis

Universāli absorbējoši paklāji
• Nemaina absorbēto vielu dabu
•  Griešanas un dzesēšanas emulsiju, naftas un naftas produktu un ūdens šķīdumu 

absorbēšanai

Universāli noplūdes droši paklāji
• Noplūdes drošas modifikācijas – uz vienas puses uzklāta plēve novērš jebkādu sūci
• Absorbējoši paliktņu zem instrumentiem un ierīcēm 

noplūdes drošs paklājs

UKO4450

UKO4850

UKZ4450

UKZ4850

paklājs – ar ultraskaņu saistīts

UNK4720

UK4850

paklājs – pamata
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Universāli absorbējoši līdzekļi

Universāli absorbējoši paliktņi
• Praktisks iepakojums
•  Aizstājēji brīviem absorbentiem visām ražošanas un remonta 

darbnīcām
•  Absorbējoši paliktņu zem instrumentiem un ierīcēm. 
•  Absorbējošie paliktņi pieejami 3 versijās (pamata, ar ultraskaņu 

saistīti, rezistējoši)
•  Pussvara pamata universālie absorbējošie paliktņi – pieejami arī 

LIGHT, 200 gab. iepakojumā

Universāli adīti-sašūti absorbējoši paliktņi 
HIPPO
• Pa tiem var staigāt
• Formas saglabāšana

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
UR4100 Universāls  absorbējošs paliktnis – pamata *126 l   **80 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
UR2200 Universāls absorbējošs paliktnis – pamata LIGHT *126 l   **80 l 40 x 50 cm 8,0 kg 200 gab.
URZ4100 Universāls absorbējošs paliktnis – ar ultraskaņu saistīts *126 l   **80 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
URO4100 Universāls absorbējošs paliktnis – noturīgs *126 l   **80 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
URP4050 Universāls absorbējošs paliktnis HIPPO – adīts-sašūts *33 l   **24 l 40 x 50 cm 4,0 kg 50 gab.
UNR4100 Universāls absorbējošs noplūdes drošs paliktnis – pamata *126 l   **80 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
URPN4050 Universāls absorbējošs paliktnis noplūdes drošs HIPPO – adīts-sašūts *33 l   **24 l 40 x 50 cm 4,0 kg 50 gab.
USP5 Universāls absorbējošs sūču drošs audums – pamata *8 l     **5 l 150 x 100 cm 0,5 kg 1 gab.

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Universāli noplūdes droši audumi – pamata
• Praktisks, liels izmērs
• Noplūdes droši
• Var izmantot zem mašīnām, motoriem, motocikliem utt.
• Uz tiem var gulēt – izolēti pret mitrumu un drēgnumu

Universāli noplūdes droši paliktņi – pamata
• PE plēve novērš šķidruma nokļūšanu uz zemes

Universāli noplūdes droši paliktņi HIPPO 
– adīti-sašūti
• Lieliska formas saglabāšana
• PE plēve novērš šķidruma nokļūšanu uz zemes
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Universāli absorbējoši līdzekļi

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Ietilpība Iepakojums
UED010 Universālas smalkgraudu granulas ECO-DRY PLUS *13 l   **13 l 25 l 10 kg
UEDC20 Universālas raupjas granulas ECO-DRY COMPACT *27 l   **26 l 50 l 20 kg
ULD010 Universāls beramais absorbents REO-DRY *32 l    **36 l 50 l 10 kg 

•  Lieliska augsnes piesārņojuma un benzīna emulsiju 
absorbēšanas spēja no betona sakabināta bruģa 
un ceļa asfalta

• Ļoti piemērots izmantošanai uz ielas
• Granulas saglabā savu formu arī pēc absorbēšanas
• Uzkāpjot uz tām, absorbētais šķidrums neizdalās
• Ķīmiski inerta viela
• Ļoti ātri absorbē šķidrumus
• Vienkārši aizslaucīt
• Vienkārša apstrāde
• Gandrīz neput
• Zemas iegādes izmaksas
• Lielisks aizstājējs paplašināt kalcītam
•  Noturīgs pret visām ķīmiskajām vielām izņemot 

florūdeņražskābe
• Nedegošs

Universāli smalkgraudu granulas ECO-DRY PLUS un raupjas granulas ECO-DRY COMPACT

ECO-DRY® COMPACTECO-DRY® PLUS

Universāli beramie absorbenti 
REO-DRY
• Ātra absorbēšana
• Gandrīz neput, nav abrazīvi
• Viegli sadedzināmi
•  Viegli, augsta absorbēšanas spēja 320% (nafta), 

360% (ūdens)
•  Zemas pelnu likvidācijas izmaksas 

pēc sadedzināšanas - tikai 5%
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Absorbējoši materiāli
agresīviem šķidrumiem

CKZ4450 CK4450

CRZ4100

CK4850

CR4100

CKZ4850

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Ķimikāliju absorbēšanas paklāji
• Ātra un vienkārša pielietošanas avārijas situācijā
•  Pulvera sārtā krāsa novērš iespēju to sajaukt ar citu veidu 

absorbentiem
• Absorbētās vielas patvaļīgi neizdalās
• Absorbē ļoti ātri un nemaina absorbēto vielu īpašības
• Paklāji tiek utilizēti tādā pašā veidā kā absorbētais šķidrums
• Augsta ķīmiskā noturība

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
CK4850 Ķimikālijas absorbējošs paklājs – pamata *221 l **146 l 80 cm x 50 m 16,0 kg 1 rullis
CKZ4850 Ķimikālijas absorbējošs paklājs – ar ultraskaņu saistīts *221 l **146 l 80 cm x 50 m 16,0 kg 1 rullis
CK4450 Ķimikālijas absorbējošs paklājs – pamata *110 l **73 l 40 cm x 50 m 8,0 kg 1 rullis
CKZ4450 Ķimikālijas absorbējošs paklājs – ar ultraskaņu saistīts *110 l **73 l 40 cm x 50 m 8,0 kg 1 rullis
CR4100 Ķimikālijas  absorbējošs paliktnis – pamata *110 l **73 l 40 cm x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
CRZ4100 Ķimikālijas  absorbējošs paliktnis – ar ultraskaņu saistīts *110 l **73 l 40 cm x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
CP3033 Ķimikālijas absorbējošs spilvens *45 l **35 l 30 x 30 x 3 cm 3,0 kg 10 gab.
CP8112 Ķimikālijas absorbējoša uzmava *75 l **58 l ∅ 8 x 117 cm 5,0 kg 12 gab.
CDR003 Ķimikāliju beramais absorbents *45 l **35 l 50 l 3,0 kg 3 kg

Ķimikāliju absorbēšanas paliktnis CR4100
•  Praktisks iepakojums
•  Ātra un vienkārša pielietošana avārijas situācijā
•  Pulvera sārtā krāsa novērš iespēju to sajaukt ar citu veidu 

absorbentiem
•  Absorbē ļoti ātri un nemaina absorbēto vielu īpašības

Beramais ķimikāliju absorbents CDR003
•  Ātra un vienkārša pielietošana avārijas situācijā
•  Pulvera sārtā krāsa novērš iespēju to sajaukt ar citu 

veidu absorbentiem
•  Absorbētās vielas neizdalās
•  Absorbē ļoti ātri
•  Nemaina absorbēto vielu īpašības

Ķīmikāliju absorbēšanas 
uzmavas CP8112
•  Novērš bīstamu šķidrumu izplatīšanos
•  Augsta absorbēšanas spēja

Ķimikāliju absorbēšanas spilvens CP3033
•  Ķimikāliju spilvens absorbē skābes sārmus, kā arī citus naftas 

produktus
•  Vienkārša apstrāde
•  Utilizācija sadedzinot
•  Augsta absorbēšanas spēja
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Hidrofobi absorbējoši līdzekļi

HK4811

HK4823 HK4846

HK4446

HKZ4846 HKO4846

HKZ4446 HKO4446

Hidrofobi absorbējoši paklāji
•  Augsta naftas produktu absorbēšanas spēja
•  Augsta bīstamu šķidrumu absorbēšanas un savākšanas 

spēja no zemes vai ūdens
• Vienkārša rīkošanās
• Vienkārša formas pielāgošana
• Neierobežots uzglabāšanas laiks
• Noturīgs pret klimata ietekmi

Hidrofobi absorbējoši paliktņi 
ar cilindrisku augšdaļu

Hidrofobi absorbējoši paliktņi
• Absorbē naftu un naftas produktus
• Atgrūž ūdeni
• Ilgi turas uz ūdens
•  Fiziska saistība starp absorbēto šķidrumu un absorbentu 

– absorbētās vielas neizdalās
•  Pussvara pamata universālie absorbējošie paliktņi 

– pieejami arī LIGHT, 200 gab. iepakojumā

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
HK4846 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – pamata *237 l 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HK4823 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – pamata *118 l 80 cm x 23 m 7,5 kg 1 rullis
HK4446 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – pamata *118 l 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HK4811 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – pamata   *63 l 80 cm x 11 m 4,0 kg 1 rullis
HKZ4846 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – ar ultraskaņu saistīts *237 l 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HKZ4446 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – ar ultraskaņu saistīts *118 l 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HKO4846 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – noturīgs *237 l 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HKO4446 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – noturīgs *118 l 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HR4100 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – pamata *126 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
HRZ4100 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – ar ultraskaņu saistīts *126 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
HRO4100 Hidrofobs absorbējošs paliktnis – noturīgs *126 l 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab.
HRP4050 Hidrofobs absorbējošs paliktnis HIPPO – adīts-sašūts *30 l 40 x 50 cm 4,0 kg 50 gab.
HSR415 Hidrofobs paliktnis ar cilindrisku augšdaļu – pamata *24 l ∅ 557 mm 1,5 kg 15 gab.
HSRZ415 Hidrofobs paliktnis ar cilindrisku augšdaļu – ar ultraskaņu saistīts *24 l ∅ 557 mm 1,5 kg 15 gab.6



Hidrofobi absorbējoši līdzekļi

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Bonas ar hidrofobiem „spageti“
•  „Spageti“ polipropilēna lenšu pildījums (lentes ir tikai 

4 mm platas) veido polipropilēna tīkla ārējo virsmu
•  Uzlabota piesārņotā šķidruma caurlaidība - daudz 

efektīvāka absorbējošo spēju izmantošana
•  Caurule aprīkota ar tērauda  sakabes āķiem, 

kas pievienoti noturīgām auklām
•  „Spageti” lentes efektīvi absorbē naftu saturošas 

vielas. Virsmas nosprostošanās riska pakāpe ir ļoti 
zema

• Arī pilnībā piesūcināts, ūdenī negrimst
• Augsta absorbēšanas spēja

Hidrofobas absorbējošas bonas, pildītas 
ar beramu absorbentu

•  Nekaitīgs veselībai un saskarei ar dzeramo ūdeni
•  Nemaina absorbēto vielu dabu

•   Noturīgs pret klimata ietekmi, pelējumu, 
mikroorganismiem
•  Augsta absorbēšanas spēja
•  Pieejams standarta diametros: 8, 13, 20 cm
•  Beramais absorbents bonas iekšpusē var būt 

dažādās krāsās, kas var būt atšķirīgas no attēlā 
redzamās (dažādu krāsu pildījums)

Bonas ar hidrofobām lentēm
•  Lentes absorbējošās bonas iekšpusē uzlabo piesārņotā 

šķidruma caurlaidību caur absorbējoši lentu cauruli – tas 
nozīmē, ka absorbējošo cauruli var utilizēt daudz ātrāk 

un vieglāk.
• Absorbējošā caurule sastāv no absorbējošām lentēm, 
kas atrodas bonas iekšpusē un ir stingri savītas, 
lai pretotos mehāniskam stresam. Tādēļ bonas 
ir piemērotas izmantošanai ar absorbējošajām 
šķiedrām HVV1305
• Patiecoties lentēm bonas iekšienē, ir ļoti viegli 

izgriezt cauruli ar absorbenta izgriešanas mašīnas 
REO202 palīdzību. Cauruli var izmantot atkārtoti.

• Pieejamas arī šķiedras HFL005

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
HSH834 Hidrofoba absorbējoša bonas, kas pildīta ar beramo absorbentu *76 l ∅ 8 cm x 3,00 m 5,5 kg 4 gab.
HSH838 Hidrofoba absorbējoša bonas, kas pildīta ar beramo absorbentu *152 l ∅ 8 cm x 3,00 m 11,0 kg 8 gab.
HSH1334 Hidrofoba absorbējoša bonas, kas pildīta ar beramo absorbentu *95 l ∅ 13 cm x 3,00 m 6,0 kg 4 gab.
HSH2034 Hidrofoba absorbējoša bonas, kas pildīta ar beramo absorbentu *242 l ∅ 20 cm x 3,00 m 17,5 kg 4 gab.
HSH8112 Hidrofoba absorbējoša bonas, kas pildīta ar beramo absorbentu *76 l ∅ 8 cm x 1,22 m 5,5 kg 12 gab.
HPH834 Absorbējoša bonas ar hidrofobām lentēm *55 l ∅ 8 cm x 3,00 m 3,5 kg 4 gab.
HPH1334 Absorbējoša bonas ar hidrofobām lentēm *95 l ∅ 13 cm x 3,00 m 6,0 kg 4 gab.
HPH2034 Absorbējoša bonas ar hidrofobām lentēm *182 l ∅ 20 cm x 3,00 m 11,5 kg 4 gab.
HPH1362 Absorbējoša bonas ar hidrofobām lentēm *95 l ∅ 13 cm x 6,00 m 6,0 kg 2 gab.
HGH1234 Absorbējoša bonas ar hidrofobiem „spageti” *135 l ∅ 12 cm x 3,00 m 10,0 kg 4 gab.
HGH1534 Absorbējoša bonas ar hidrofobiem „spageti” *176 l ∅ 15 cm x 3,00 m 13,00 kg 4 gab.
HGH1552 Absorbējoša bonas ar hidrofobiem „spageti” *146 l ∅ 15 cm x 5,00 m 11,00 kg 2 gab.
HGH2034 Absorbējoša bonas ar hidrofobiem „spageti” *270 l ∅ 20 cm x 3,00 m 20,0 kg 4 gab.
HGH2052 Absorbējoša bonas ar hidrofobiem „spageti” *220 l ∅ 20 cm x 5,00 m 16,0 kg 2 gab. 7



Hidrofobi absorbējoši līdzekļi

Metāla absorbenta kolektors ar izbīdāmu 
rokturi REO105

Pārnēsājami absorbenta kolektori

Hidrofobs beramais 
absorbents REO-DRY
•  Piemērots naftas noplūdes likvidācijai 

uz ielām un ražošanā
• Gandrīz neput
• Viegli sadedzināmi

Hidrofobs beramais 
absorbents REO-DRY Duplex
•  Piemērots naftas noplūdes likvidācijai uz 

ielām un ražošanā
• Gandrīz neput
• Viegli sadedzināmi
•  Beramais absorbents REO-DRY Duplex 

galvenokārt piemērots naftas noplūdes 
ūdenī likvidācijai un ūdens virsmas gala 
apstrādei

Hidrofobas kūdras beramais 
absorbents PEATSORB
•  Visu naftas negadījumu likvidēšanai 

uz zemes un ūdens
•  Galīgā naftas noplūdes apstrāde grūti 

sasniedzamās vietās un virsmās
• Iztīra arī sīkas spraugas
•  Veicina absorbēto naftas produktu 

bioloģisko sadalīšanos
• Viegls
• Var ilgi uzglabāt
•  Utilizācija sadedzinot vai bioloģiskās 

sadalīšanās laukos

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Iepakojuma izmēri Svars
REO105 Metāla absorbenta kolektors ar izbīdāmu rokturi 30 x 20 x 5 – 200 cm 1,0 kg
REO101 Pārnēsājams absorbenta kolektors ar fiksētu rokturi 30 x 40 – 150 cm 1,5 kg
REO102 Pārnēsājams absorbenta kolektors ar izbīdāmu rokturi 30 x 40 – 200 cm 1,0 kg
REO103 Pārnēsājams absorbenta kolektors ar fiksētu rokturi 44 x 60 – 150 cm 1,5 kg
HDP005 Hidrofobs kūdras beramais absorbents PEATSORB *32 l   5 kg
HDP010 Hidrofobs kūdras beramais absorbents PEATSORB *64 l 10 kg
HLD010 Hidrofobs beramais absorbents REO-DRY *28 l 10 kg
DLD010 Hidrofobs beramais absorbents REO-DRY Duplex *28 l 10 kg

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana
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Tīrīšanas salvetes

Ātras absorbēšanas salvetes
•  Izcila noturība pret berzi un teicamas absorbēšanas spējas par 

saprātīgu cenu
•  Ideāli piemērotas stikla, netīru roku tīrīšanai, motora slaucīšanai 

utt. (ar attaukotājiem var izmantot instrumentu un detaļu 
slaucīšanai)

•  Visu veidu salvetes var aizstāt tīrīšanas kokvilnas lupatas 
un tīrīšanas audumus

• Augstāka darba kultūra
•  Piemērotas izmantošana automobiļu apkopes stacijās, darbnīcās 

un mājsaimniecībā
•  Var izmantot metāla, plastmasas, stikla, koka, keramikas utt. 

tīrīšanai
• Nesatur vilnu – neatstāj paliekas, pūkas vai šķiedras
• Neatstāj uz virsma mitruma pazīmes
• Izmantojamas atkārtoti
• Nekaitīgas veselībai
•  Absorbē naftas, emulsijas, ūdeni un ūdens šķīdumus, tās 

ir ārkārtīgi piemērotas remontdarbos, kad tiek izmantoti 
attaukošanas līdzekļi

Ātri absorbējošas Eko salvetes WIP240 
un WIP284
Ātri absorbējošās salvetes ir tāda paša veida kā WIP280, 
bet daudz elastīgākas, ideāli piemērotas gala uzkopšanai. 
Mazāka absorbēšanas spēja nekā WIP280.

Īpašās absorbējošās salvetes
Mikrošķiedru salvetes izgatavotas no polipropilēna un 
paredzētas tādu vielu aizturēšanai un tīrīšanai, kas var kaitēt  
dabai un darba videi. Tās galvenokārt tiek izmantotas darba 
vietās, kur iespējamas  bīstamu vielu noplūdes – naftas,
agresīvu šķidrumu šķīdumi.

• Nav kaitīgas veselībai • Vienkārši lietojamas
• Augsta absorbēšanas spēja • Ātra absorbēšana
• Lieliski sadedzināmas • Šķērsi perforētas

Salvetes paredzētas:
– autoservisiem
– degvielas uzpildes stacijām
– ķīmiskajām rūpnīcām
– noliktavām
– laboratorijām
– ugunsdzēsēju brigādēm

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
WIP281 Ātri absorbējošas salvetes rulli – perforētas 32 x 30 cm 1,0 kg 1 rullis / 100 loksnes
WIP283 Ātri absorbējošas salvetes rulli – perforētas 32 x 30 cm 4,0 kg 1 rullis / 500 loksnes
WIP284 Ātri absorbējošas Eko salvetes rulli – perforētas 32 x 30 cm 1,0 kg 1 rullis / 200 loksnes
WIP280 Ātri absorbējošas salvetes 32 x 30 cm 2,0 kg 1 kārba / 250 loksne
WIP240 Ātri absorbējošas Eko salvetes 32 x 30 cm 2,0 kg 1 kārba / 500 loksnes
WIP485 Īpašas salvetes – hidrofobas 32 x 32 cm 2,6 kg rullis 100 m
WIP385 SĪpašas salvetes – ķīmiskas 32 x 32 cm 2,6 kg rullis 100 m

WIP280
250 sheets

WIP281
100 loksnes

WIP284
200 loksnes

WIP283
500 loksnes
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Avārijas noplūdes komplekti

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

KIT413 Pārvietojamas avārijas noplūdes komplekts – HYDROPHOBIC

50 absorbējoši paliktņi, 5 absorbējošas bonas, 5 absorbējoši spilveni, 
5 kg beramā absorbenta REO-DRY, 10 lupatiņas, 1 blīvēšanas pasta, 
1 vienreiz lietojams drenāžas pārsegs, 1 aizsargbrilles, 1 avārijas vietas 
ierobežošanas  sarkanbaltā lente, 3 maisi izmantotajam absorbentam, 
5 pāri cimdu NITRL, 1 plastmasas lāpsta, 1 slota, 1 slēdzama tvertne 
120 l

KIT213 Pārvietojamas avārijas noplūdes komplekts – UNIVERSAL

30 absorbējoši paliktņi, 3 absorbējošas uzmavas, 3 absorbējoši spilveni, 
2 x 10 kg beramais absorbents REO-DRY, 10 lupatiņas, 5 pāri 
cimdu NITRL, 2 blīvēšanas pasta, 5 maisi izmantotajam absorbentam, 
1 plastmasas lāpsta, 1 slota, 1 slēdzama tvertne 120 l

KIT223 Pārvietojamas avārijas noplūdes komplekts – UNIVERSAL

4 x 10 kg beramais absorbents REO-DRY, 3 maisi izmantotajam 
absorbentam,1 plastmasas lāpsta, 1 slota, 1 slēdzam tvertne 120 l

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Absorbēšanas spēja Svars
KIT213 Pārvietojams avārijas noplūdes komplekts – universāls *149 l    **95 l 37,0 kg
KIT223 Pārvietojams avārijas noplūdes komplekts – universāls *128 l  **144 l 52,0 kg
KIT313 Pārvietojams avārijas noplūdes komplekts – ķīmisks *166 l    **95 l 31,0 kg
KIT413 Pārvietojamas avārijas noplūdes komplekts –hidrofobs         *129 l 32,0 kg
KIT211 Mazs universāls noplūdes komplekts ar tvertni   *98 l    **64 l 9,5 kg
KIT311 Mazs ķīmiskās noplūdes komplekts ar tvertni   *71 l    **40 l 9,5 kg
KIT411 Mazais hidrofobais noplūdes komplekts ar tvertni           *80 l 9,5 kg

KIT313 Pārvietojamas avārijas noplūdes komplekts – CHEMICAL

100 absorbējoši paliktņi, 5 absorbējošas uzmavas, 5 absorbējoši 
spilveni,10 lupatiņas, 1 blīvēšanas pasta, 1 pildīšanas nūjiņa, 1 vienreiz 
lietojamas drenāžas pārsegs, 1 aizsargbrilles, 1 respirators, 2 pāri cimdu, 
1 sarkanbalta avārijas ierobežošanas lente, 3 maisi izmantotajam 
absorbentam, 1 slēdzama tvertne 120 l

Pārvietojami avārijas noplūdes komplekti tvertnēs 120 l
• Vispārīgajām un avārijas noplūdēm • Pateicoties pārvietojamajai tvertnei, avārijas komplektus var ātri un vienkārši 
nogādāt uz avārijas vietu • Praktisks slēgšanas mehānisms aizsargā iekšpusē esošo aprīkojumu

KIT311 Mazais ķīmiskās noplūdes komplekts ar tvertni

Ķīmiskās noplūdes komplekts tiek izmantots ar agresīviem materiāliem.

12 absorbējoši paliktņi, 9 absorbējošas uzmavas, 2 absorbējoši 
spilveni, 1 ātrās cietināšanas tepes nūjiņa REO, 3 uzglabāšanas maisi, 
1 aizsargbrilles, tvertne 60 l

Mazā noplūdes komplekta tvertne
Apstiprināts ekoloģiskais komplekts, kas atbilst ISO 14001. 
Noplūdes komplekts sastāv no tekstila absorbentiem. Tas ir 
nepieciešams darba vietās, kur var notikt bīstamu šķidrumu 
noplūde. Strauja rīcība avārijas gadījumā samazinās bīstamu 
noplūžu likvidācijas izmaksas. Avārijas gadījumā komplekta 
tvertni var izmantot kā atkritumu tilpni.

KIT411 Mazais hidrofobais noplūdes komplekts ar tvertni

Hidrofobais noplūdes komplekts izmantojams tikai ar naftas ķīmijas vielām

12 absorbējoši paliktņi, 9 absorbējošas bonas, 2 absorbējoši spilveni, 
1 cietināšanas tepes nūjiņa REO, 3 uzglabāšanas maisi, 
1 aizsargbrilles, tvertne 60 l

KIT211 Mazais universālais noplūdes komplekts ar tvertni

Universālais noplūdes komplekts izmantojams ar emulsijām, naftas 
ķīmijas vielām un ūdens šķīdumiem.

12 absorbējoši paliktņi, 9 absorbējošas uzmavas, 5 absorbējoši 
spilveni, 1 ātrās cietināšanas tepes nūjiņa REO, 3 uzglabāšanas maisi, 
1 aizsargbrilles, tvertne 60 l
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Iepakojojums bīstamām vielām

Ietilpība 7 l Ietilpība 18 l Ietilpība 15 l

Lietotās eļļas kanna 
ZK287

Lietotās eļļas kanna 
ZK007

Lietotās eļļas kanna 
ZK018

Viegls, zems un praktisks • Ideāli pielietojams automobiļos • Izstrādājuma krāsa var atšķirties

PLSK120

PLSK060

PLSK220

PLS220

PLS120

PLS060 PLS030

PLS150

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Svars Ietilpība
PLS030 Tvertne bīstamām vielām – plastmasas 32 x 52 cm 2,0 kg 30 l
PLS060 Tvertne bīstamām vielām – plastmasas 40 x 63 cm 3,0 kg 60 l
PLS120 Tvertne bīstamām vielām – plastmasas 50 x 80 cm 6,0 kg 120 l
PLS150 Tvertne bīstamām vielām – plastmasas 53 x 85 cm 6,5 kg 150 l
PLS220 Tvertne bīstamām vielām – plastmasas 59 x 98 cm 10,0 kg 220 l
PLSK005 Plastmasas kanna bīstamiem šķidrumiem 0,4 kg 5 l
PLSK010 Plastmasas kanna bīstamiem šķidrumiem 0,6 kg 10 l
PLSK030 Plastmasas kanna bīstamiem šķidrumiem 1,5 kg 30 l
PLSK060 Plastmasas tvertne bīstamiem šķidrumiem 3,0 kg 60 l
PLSK120 Plastmasas tvertne bīstamiem šķidrumiem 5,5 kg 120 l
PLSK220 Plastmasas tvertne bīstamiem šķidrumiem 7,5 kg 220 l
ZK007 Lietotās eļļas kanna 0,7 kg 7 l
ZK018 Lietotās eļļas kanna 1,0 kg 18 l
ZK287 Lietotās eļļas kanna 2,5 kg 15 l

UN sertificēti plastmasas maisi, kas piemēroti beramiem materiāliem un šķidrumiem
• Viegli, piemēroti bīstamu vielu pārvadāšanai un uzglabāšanai
• Bīstamo vielu temperatūra var būt -40 °C to +60 °C
• Tvertnes ir vienkārši sakraujamas

Lietotās eļļas kannas
Lietotās eļļas kannas izgatavotas no polietilēna ar UV stabilizētāju un piemērotas izmantošanai kā profilaktiska aizsardzība pret 
šķidrumu noplūdēm. Kannas nav piemērotas uzliesmojošām vielām un citiem bīstamiem materiāliem.
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Piesārņojama caurule

Piederumi noplūdes 
piesārņojuma 
caurulei 
REO MAXX

Divkameru caurule REO MAXX 
Noplūdes piesārņojuma caurule REO MAXX paredzēta barjeru 
izveidošanai uz ūdens un zemes ekoloģisko avāriju laikā.

Caurule sastāv no 150 m garas divkameru uzmavas (dubulta 
cauruļveida folija rullī), kas uztīta un metāla rāmja, 2 metāla 
savienojumi aprīkoti ar ugunsdzēsības „C” sakabi un gaisa 
izplūdes vārstu.
Noplūdes piesārņojuma caurule aprīkota arī ar 8 stiprinājuma 
siksnā, 2 lodīšu ieplūdes vārstiem 2” ar ugunsdzēsības „C” 
sakabēm, peldošu auklu, PE līmlenti un auduma iepakojumu. 
Folijas uzmavu REO730 var iegādāties atsevišķi.

Piesārņojuma caurule REO757
• Elastīgs negrimstošs pludiņš
• Standarta pludiņa garums – 5 m
• Augsta uzticamība
• Ļoti ērti glabājams
• Ātra pielietošana
•  Vienkārša atsevišķu posmu savienošana
•  Paredzēts straumēm ar lielu ūdens plūsmas ātrumu (līdz 1 m/s)
•  Pie lielākiem plūsmas ātrumiem var izmantot atsvarus, bet tikai 

sagatavotās gultnēs, kur iespējams nospriegot fiksācijas trosi
• Ilglaicīgi noturīgs pret klimata svārstībām
• Cauruli var projektēt atbilstoši konkrētām vajadzībām
• Pieejamais papildaprīkojums:

– tērauda fiksācijas trose
– troses nestuves 
– saites, sakabes āķu, gredzeni, skavas

Gaisa pūtējs REO733
•  Domāts lai piepūstu 

REO MAXX bonnu 
•  Darbināms ar benzīnu, 

jauda 8 m3/min.

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
REO731 Noplūdes piesārņojuma caurule REO MAXX, tai skaitā uzmava un piederumi 150 m 106,0 kg 1 gab.
REO730 REO MAXX divkameru uzmava 1 m 0,5 kg 1 gab.
REO733 Gaisa pūtējs ar sūkšanas šļūteni 600 x 350 x 470 mm 9,0 kg 1 gab.
PAO730 Lelāpu lente uzmavas labošanai 48 mm x 25 m 1 rullis
REO757 Piesārņojuma caurule (standarta 5 m garš segments) 5 m 19 kg 1 gab.
REO767 Papildaprīkojuma komplekts piesārņojuma caurulei 1 komplekts12



Piesārņojama caurule

Pakāpienveida piesārņojuma caurule 
REO788
•  Paredzēts gan avārijas pielietojumam, gan nepārtrauktai 

darbībai upēs ar lielu ūdens plūsmas ātrumu
• Stabila dubultpludiņa konstrukcija
• Ātra uzstādīšana
• 2 pludiņi nodrošina teicamu efektivitāti un stabilitāti
•  Paredzēts lietošanai straumēs ar plūsmas ātrumu līd1,3 m/s
•  Ja tiek izmantotas fiksācijas troses un savilcēji, caurule pati 

pielāgojas ūdens svārstību līmenim (skatiet attēlu)
•  Pateicoties katamarāna sistēmai, REO788 ir ārkārtīgi stabils 

un efektīvs arī upēs ar lielu straumes ātrumu
•  Piemērots pielietošanai tiltu būvēšanas un pārbūves laikā, 

lai novērstu un aizturētu iespējamās noplūdes
• Segmenta garums – 5 m

Papildu piederumi:
• Tērauda trose – diametrs 8 mm, uztīta uz spoles
• Enkurstienis – 2 gab.
• Ķīļveida skava – 1 gab.
• Vārpstas spriegotājs – 1 gab.
• 2 m gara ķēde – 2 gab.
• Ātrās sakabes ķēdes posms – 6 gab.
•  Sakabes ķēde – daudzums un garums saskaņā ar klienta 

vajadzībām
•  Sakabes āķi – daudzums un garums saskaņā ar caurules 

garumu

Viegla piesārņojuma caurule REO758 ātrām 
straumēm (kombinēta)
•  Elastīgs, negrimstošs pludiņš, plastmasas vadotnes 

un galvanizēt atsvari
• Standarta pludiņa garums ir 5 metri
• Augsta uzticamība
• Kompakts, ilgs uzglabāšanas laiks
• Vienmēr gatavs lietošanai
• Vienkārša posmu savienošana ar plastmasas vadotnēm
• Ūdens straumes ātrumam līdz 1,2 m/s
•  Patentēta konstrukcija nodrošina mazu svaru un vienkāršu 

rīkošanos ar izstrādājumu
•  Ilglaicīgi noturīgs pret klimata svārstībām
•  Var izgatavot saskaņā ar īpašām prasībām
•  Izvēles iespējas:
– Enkurošanas elementi
– Enkurošanas ķēdes
– Saites, sakabes āķi, cilpas, skavas

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Iepakojuma izmēri Svars Iepakojums
REO758 Vieglā piesārņojuma caurule ātrām straumēm (kombinēta) 5 m 1 gab.
REO767 Papildaprīkojuma komplekts piesārņojuma caurulei 1 komplekts
REO788 Pakāpienveida piesārņojuma caurule 55 m garš posms 31 kg 1 gab. 13



Ugunsdzēsēju aprīkojums

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Iepakojuma izmēri Iepakojums
REO765 Naftas separators REO AMOS II L 100 x W 50 x H 35 cm 1 gab.
PCC001 Peristaltikas sūknis L 97 x W 43 x H 55 1 gab.
REO100 Pārvietojams naftas separators 1 gab.

Pārvietojams naftas separators 
REO100
•  Pārvietojamais naftas separators paredzēts nelīdzenai zemei
•  Augstumā regulējams vilkšanas aprīkojums (savienojuma 

stienis, lode)
•  Pārlieku apgriezienu bremžu sistēma
•  2 gravitācijas kameras, 2 filtrācijas kameras
•  Automātiska naftas savākšana no gravitācijas kamerām
•  Piederumu klāstā naftas savākšanai ietilpst
• Stabila atbalsta pēda
•  Augsta efektivitāte: atdeve < 2,0 mg naftas vielu /l – 

pārbaudīts akreditētā laboratorijā
•  Nominālais plūsmas ātrums – 100 litri piesārņotā ūdens 

minūtē

Papildu piederumi:
Naftas separators, sūknis, ģeneratora komplekts, šļūtene, 
maiņas filtra materiāls, neausta tekstila NTRF, savākšanas 
tvertnes, iezemēšanas komplekts, EX pagarinājuma kabelis

Peristaltikas sūknis PCC001
•  Pārvada ar naftas produktiem piesārņotu ūdeni
•  Pārvada ar mehāniskām daļiņām piesārņotu 

ūdeni
•  Neveido bīstamu vielu un ūdens emulsijas
•  Motors tiek vadīts ar frekvenču pārveidotāju, 

nepārtraukt motora akcelerācija, ja tiek izmantots 
ģeneratora komplekts

•  Piemērots izmantošanai kopā ar naftas 
separatoru

•  Sūknis var darboties brīvgaitā
•  Augsta ķīmiskā noturība

Motors: elektromotors, benzīna motors,
hidrauliskais motors
Rotācijas ātrums: 650 – 3600 apgr./min,
Jauda: 5000 – 20 000 l/h
Sūknēšanas augstums: maks. 8 m

Naftas separatoru var izgatavot 
atbilstoši lietotāja prasībām

Naftas separators REO AMOS II REO765
Naftas separatora REO AMOS II priekšrocības:
• Savākšanas atvere visā separatora garumā
• Automātiska savākšanas atveres nogremdēšana
• Bez kustīgām gumijas detaļām
• Balansēšanas atsvars
• Plūsmas lielums: 5 – 200 l / minūtē
• Savākšanas malas garums: 1000 mm
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Blīvēšanas līdzekļi

Kods Izstrādājuma nosaukums Pielietojums

TRU001
TRU012

Ātri sacietējošas remonta tepes 
nūjiņas REO UNIVERSALL

• Piemērotas universālam pielietojumam
• Nevada elektrību

TRP001
TRP012

Ātri sacietējošas remonta tepes 
nūjiņas REO PLASTIC

• Piemērotas apkopei un remontam
• Pielīp mitrām virsmām
• Apstrādājamas

TRS001
TRS012

Ātri sacietējošas remonta tepes 
nūjiņas REO STEEL

•  Ārkārtīgi piemērotas metāla izstrādājumu 
remontam

• Tepes nūjiņas satur metāla pildījumu

TRA001
TRA012

Ātri sacietējošas remonta tepes 
nūjiņas REO AQUA

• Piemērotas pielietojumam zem ūdens
•  Caurumu metālā, kokā, stiklšķiedras 

izstrādājumos un laivās remontēšanai

TRB001
TRB012

Ātri sacietējošas remonta tepes 
nūjiņas REO CONCRETE

•  Piemērotas betona grīdu, ielu un kāpņu 
izdrupumu remontēšanai

•  Dekoratīvu betona rotājumu, dekoratīvu 
apmaļu, statuešu un citu betona izstrādājumu 
remontēšanai un atjaunošana

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Svars Iepakojums
TRU001, TRP001, TRS001, TRA001, TRB001 Ātrri cietējošas tepes nūjiņas REO 120 g   1 gab.
TRU012, TRP012, TRS012, TRA012, TRB012 Ātrri cietējošas tepes nūjiņas REO 1,44 kg 12 gab.

5 viedu ātri cietējoši tepes nūjiņas REO
• Vienmēr gatavi lietošanai
•  Vienkārša sagatavošana – abas daļas atrodas vienā tūbā, 

vienkārši pagrieziet vai nogrieziet vajadzīgo daudzumu
•  Ar tepes nūjiņu remontējiet tikai tādas detaļas, jo nav 

iespējams saremontēt savādāk
•  Visu veidu nūjiņas lieliski pielīp metālam, kokam, betonam, 

stiklšķiedrām, keramikai un lielākai daļai plastmasu
•  Sacietējusi tepes nūjiņa ir ļoti cieta un to iespējams apstrādāt 

to kā metālu - var slīpēt, zāģēt, vīlēt vai krāsot
•  Sacietējušas tepes nūjiņas ir ļoti noturīgas pret ūdens 

iedarbību, visām naftas ķīmijas vielām, dzesētājiem 
un griešanas emulsijām

Nogrieziet

Mīcīt apļveida virzienā

Beidziet

Varat lietot

MĀJĀS
• Fiksē tapas sienās
• Remontē bojājumus sērfa dēļos un plastmasas buferos
• Blīvē bojātus automobiļa radiatorus
• Automobiļu metāla virsbūves daļu remontam
• Blīvē sūci radiatorā
• Remontē salūzušu WC podu, vannu

DARBNĪCĀ
•  Aizpilda rievas vai citus bojājumus ražotnēs neapturot 

ražošanas procesu
• Detaļu modeļu vai prototipu izgatavošanai
• Bojātu vītņu remontam
• Caurumu un izdrupumu grīdā remontēšanai
• Sliktu metinājumu blīvēšanai traukos un tvertnēs

Kā lietot REO līmes:
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Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Iepakojuma izmēri Iepakojums
PAT8 Marķēšanas lente, vienkrāsaina 50 mm x 33 m 1 gab.
PAT8H Marķēšanas lente, divkrāsu 50 mm x 33 m 1 gab.
PPC018 Pretslīdēšanas lente – melna 50 mm x 18 m 1 gab.
PPCZ018 Pretslīdēšanas lente – melni dzeltena 50 mm x 18 m 1 gab.
PPZ018 Pretslīdēšanas lente – dzeltena 50 mm x 18 m 1 gab.

Marķēšanas lentes PAT8, PAT8H
Pielietojums: montāžas laukumu lente, ar ko apzīmē 
bīstamas vietas, vispārīgiem celtniecības darbiem, kabeļu 
krāsu kodēšanai, kāpņu demarkācijai rūpnīcās un noliktavās, 
sporta laukumu demarkācijai

Tehniskie dati:
•  Smago darbu palstificēta PVC plēve, kas klāta ar baltu 

agresīva spiediena jūtīgu līmvielu
• Neizstiepjošās PVC – negrumbojas pēc uzklāšanas
• Ļoti labi pielīmējas – pie gandrīz visām virsmām
•  Var strādāt uz putekļainām un nelīdzenām virsmām
•  Šķērssaistīta līmviela, kas palielina noturību pret eļļu, 

šķīdinātājiem, plastificētājiem, temperatūru un mitrumu
• Ūdens noturīga, UV noturīga
• Līmviela nerada rūsu
• Piemērota uzklāšanai ar mašīnu un rokām
• Kalpošanas temperatūra: No 0 °C līdz +60 °C
• Uzklāšanas temperatūra: No +5 °C līdz +40 °C
• PAT8 krāsa: balta, dzeltena, zila, zaļa, sarkana
• PAT8H krāsa: melni dzeltena, sarkani balta, zaļi balta
• Izmēri: 50 mm x 33 m
Lentes, kas tiek uzglabātas zem minimālās ieteicamās 
temperatūras, pirms lietošanas jāuzsilda līdz lietošanas 
temperatūrai.

Pretslīdēšanas lente
Izgatavota no alumīnija – oksīda – silikona – karbīda, abrazīva, 
brīvi piestiprināma pie cietas un noturīgas pamatnes. 
Tā ir noturīga pret ūdeni un eļļu un ir vienkārši uzklājama. 
Tā piemērota lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām.

Tehniskie dati:
Biezums: 1,0 mm
Uzklāšanas temperatūra: no 0 °C līdz +60 °C
Kalpošanas temperatūra: no -20 °C līdz +100 °C
Piemērota: kāpnēm, ap mašīnām, mitrām vai slidenām
virsmām, sastatnēm, rampām, redeļkāpnēm, grīdlīstēm

PPC018 PPCZ018 PPZ018

Ecopress REO204 – Rokas prese 
PET pudelēm
Rokas preses Ecopress samazina tukšu
PET pudeļu apjomu  līdz 1/5 no to sākotnējā 
tilpuma

•  Ietaupa 80% no izmaksām par PET pudeļu 
uzglabāšanu un utilizāciju

• Ļoti vienkārša stiprināšana pie sienas
•  Efektīvs sviras zobpārnesums samazina 

nepieciešamo spiediena spēku
•  Dažādas pielietojuma iespējas, galvenokārt 

restorānos, birojos un arī mājās

Izstrādājuma kods Izstrādājuma nosaukums Iepakojuma izmēri Iepakojums
REO204 Rokas prese PET pudelēm 52 x 17 x 12 cm 2,5 kg

Izgatavotājs:

Reo Amos, spol. s r. o.,
Provoznķ 5560/1b, 722 00 Ostrava Třebovice
tālr.: +420 596 966 455, fakss: +420 596 966 460
e-pasts: trade@reoamos.cz, www.reoamos.cz

Izplatītājs:

FN Serviss
Brīvības gatve 204b, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālr. 8008112; 7556799
fnserviss@fnserviss.lv, www.fnserviss.lv


