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Voin ylpeänä todeta, että 
viime vuoden haasteista 
huolimatta SPC on edelleen 
dynaamisesti toimiva 
organisaatio. SPC jatkaa 
kasvuaan ja jakaa 
menestyksensä 
jälleenmyyjiensä kanssa. 
Raaka-ainekustannusten 
yllättävän nousun keskellä 
SPC on etsinyt järkevämpiä 
ja tehokkaampia 

työskentelytapoja. Se on toteuttanut kokonaan uusia, 
kiehtovia tuoteideoita ja kehittänyt samalla tehokkaampia 
valmistusprosesseja.

Yksi uusista tuoteideoista on Sorbent Center -
imeytyskeskus, joka on erilaisissa arvioinneissa todettu 
erinomaiseksi. Kyseessä on moduulityyppinen, siirrettävä 
yksikkö, jonka avulla vuodot voidaan siivota ja 
imeytystuotteet siirtää sinne, missä niitä yleensä 
tarvitaan. Tämä uusi ratkaisu on nyt tarjolla sinulle ja 
asiakkaillesi. 

Olen myös ylpeä voidessani esitellä MAXXin, joka on 
kokonaan uusi askel imeytystuotteiden alalla. MAXX on 
SPC:n kehittämä valmistusprosessi, jonka avulla 
imeytystuotteen tehoa voidaan parantaa raaka-ainemääriä 
kasvattamatta tai loppukäyttäjälle aiheutuvia 
hävittämiskustannuksia lisäämättä. MAXX on 
aikaisempia ratkaisuja lujempi ja imukykyisempi, joten 
se tarjoaa loppukäyttäjille konkreettisia etuja 
alhaisempien käyttökustannusten ja pienempien 
jätemäärien muodossa. Lisäksi tuote on paremman 
näköinen ja kestävämpi. Valikoimaamme on lisätty myös 
muita uusia tuotteita, kuten vuodonrajaustuotteita, 
rajauspuomeja ja vuodonrajauspatoja.

SPC laajentaa toimintaansa eri puolilla maailmaa ja 
palvelee isoja, monikansallisia loppukäyttäjiä laajan, 
koko maailman kattavan jälleenmyyntiverkostonsa 
kautta. Kolme toimintayksikköämme – SPC, SPC 
International ja SPC Aasia – pystyvät tehokkaasti 
tukemaan nykyisiä vapaakauppa-alueita Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa sekä Aasiaan perusteilla 
olevaa kauppa-aluetta. Kaikkien kolmen 
liiketoimintaryhmän tulos kasvoi merkittävästi vaikeista 
markkinaolosuhteista huolimatta. Markkinatilannetta 
vaikeuttivat Euroopan talouden hidas kehitys ja haasteet, 
joita yleensä liittyy jalansijan saamiseen uudella 
markkina-alueella (SPC Aasia). 

Odotamme uutta vuotta optimistisella, innostuneella 
mielellä. Kehittämämme uudet tuotteet ja teknologiat 
ovat kuitenkin vasta alkua. SPC jatkaa markkinajohtajana 
ja tarjoaa sinulle sekä asiakkaillesi paitsi luotettavia 
tuotteita myös uusia, innovatiivisia ideoita, joilla 
maailmasta voidaan tehdä puhtaampi.

Ystävällisin terveisin,

Vuonna 2005 saavutimme merkittävän merkkipaalun 
Euroopan toiminnoissamme. Laajensimme 
toimintaamme varastoinnista ja jalostuksesta 
täysimittaiseen tuotantoon ottamalla käyttöön 
ensimmäisen sulapuhalluslinjamme Belgiassa. 

Kyseessä oli suuri investointi, joka tapahtui hartsin 
hinnan ollessa nousussa ja Euroopan hitaan 
talouskehityksen aikana. Investointi on selkeä osoitus 
sitoutumisestamme kansainvälisiin asiakkaisiimme ja 
työntekijöihimme.  
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SPPP IMEYTYSTUOTTEETRAKEET

€ $ £ ¥ € $ £ ¥

4.

-47%

 Pienemmät kustannukset   Parempi tuottavuus  Parempi turvallisuus
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Yhä useammilla teollisuudenaloilla öljyjen, teollisuusnesteiden ja kemikaalien hallintaan ja 
keräämiseen käytetään sulapuhallettuja polypropyleenistä (SPPP) valmistettuja 
imeytystuotteita. Katso itse, miksi kannattaa valita SPPP-imeytystuotteet!

HEIKKO IMUKYKY
(1 tai 2 kertaa oman painonsa 
verran)

IMEVÄT 10 – 25 KERTAA OMAN PAINONSA 
VERRAN, joten materiaalia kuluu vähemmän… 
säästää rahaa ja minimoi käyttökustannukset.

HIDAS IMUKYKY    
(tunteja vs. sekunteja)

IMEVÄT NOPEASTI… sekunneissa. Vuotojen 
imeytymistä ei tarvitse odottaa tuntikaupalla.

KORKEAT HÄVITTÄMISKUSTANNUKSET,  
sillä tuotetta tarvitaan enemmän.

Tuotetta tarvitaan vähemmän = PIENEMMÄT 
HÄVITTÄMIS-KUSTANNUKSET. Lisäksi tuotteet ovat 
ympäristöystävällisempiä, sillä niiden tuhkajäämä 
poltettuna on vain 0,02%.

YKSINKERTAISIA – toimii kuin jättikokoinen paperipyyhe!
SOTKUINEN & hankala käyttää.
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SPPP IMEYTYSTUOTTEETRAKEET
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HELPPO kerätä ja hävittää, säästää aikaa
ja rahaa.

VAIKEA & työläs
siivota.

Pienet rakeet voivat joutua KONEISIIN 
JA VAHINGOITTAA NIITÄ tai päätyä 
lopputuotteeseen.

LAITEYSTÄVÄLLISIÄ
Siksi yhä useammat teollisuuden alat ovat 
kieltämässä rakeiden käytön laitoksissaan.

HYVÄ kemikaalien sietokyky. SPPP-imeytystuotteet 
eivät reagoi aggressiivisten kemikaalien kanssa, 
mikä parantaa turvallisuutta.

RAJALLINEN kemikaalien sietokyky

MAHDOLLISET TERVEYSHAITAT.
(jos käytetään silikonipohjaisia rakeita)

TURVALLISIA –  pölyhiukkasten sisäänhengittämisestä 
mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ei havaittu.

Imeytystuotteiden käyttäjänä tiedät, missä vähintään 75% vuodoista, tihkuista ja valumista esiintyy.
SPPP-imeytystuotteita käyttämällä pystyt helposti sijoittamaan imeytystuotteet kyseisiin 
riskipaikkoihin – tämä olisi aivan liian sotkuista puuhaa, jos käyttäisit rakeita.

AJATTELE VIISAASTI … TOIMI JÄRKEVÄSTI



MAXX ...
ERINOMAINEN IMUKYKY, KESTÄVÄMPI, KEVYEMPI, 

VALLANKUMOUS
ON TÄÄLLÄ!

MAXX LIINAT OVAT JOPA 25% KESTÄVÄMPIÄ.
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SPC:n uusi MAXX-teknologia on kiloa
kohden mitattuna markkinoiden tehokkain
imeytysliina. MAXX tarjoaa parempaal
llaatua ja suorituskykyä kustannustehokkaampaan
hintaan. Imeytystuotteen laadun parantaminen
ei siis välttämättä tarkoita sitä, että tuotteen olisi oltava painavampi ja 
kalliimpi.

On myönnettävä, että muuttuvan markkinatilanteen edessä meidän on 
löydettävä uusia, luovempia tapoja parantaa teknologiaamme. Miksi emme 
siis kehittäisi paremman imeytystuotteen?

ALHAISEMMAT HÄVITTÄMISKUSTANNUKSET

MAXX on lujempi, imukykyisempi, kevyempi ja paremman näköinen imeytysliina.
MAXX-imeytysliinat ovat jopa 25% kestävämpiä, ja niiden paremman imukyvyn ansiosta
materiaalin menekki vähenee ja samalla hävittämiskustannukset pienenevät. MAXX on myös 
hyvän näköinen ja kestää hankausta paremmin. Voit itse todeta, miten hyvin liinojen pinta on 
viimeistelty!

ENNEN

MAXXia

JÄLKEEN

MAXXin



MAXX SARJA

SUUNNITELTU
ALENTAMAAN JÄTE

JA HÄVITTÄMIS KUSTANNUKSIA

IMEE JOPA
24 X OMAN PAINONSA VERRAN

ENV-M Valikoima: Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat öljyn ja petrolipohjaisten nesteiden 

GP-M Valikoima: Ylläpitoliinat erilaisille teollisuusnesteille, kuten öljyille, jäähdytysaineille,
liuottimille ja kemikaaleille.  
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imeytykseen.  

ÖLJYÄ

MAXX tarjoaa laadun ja suorituskyvyn yhdistelmän, joka vastaa kaikkiin haasteisiin. 
Kansainvälisesti hyväksyttyjen ASTM:n vaatimusten mukaisesti ja EDANA:n menetelmillä 
testattuna MAXX erottuu muista imeytysliinoista. Kun perinteiset sulapuhalletut, 
polypropyleenistä valmistetut imeytysliinat imevät 10-14 kertaa oman painonsa verran, MAXX-
liinojen imukyky on jopa 24-kertainen niiden painoon verrattuna! Siten ero on jopa 100%!

Asiakkaamme ja näiden loppukäyttäjät pyrkivät kaikin keinoin varmistamaan, että heidän 
toimintansa olisi yhä tiukempien standardien, kuten ISO 14000:n, vaatimusten mukaista. SPC 
ottaa nämä pyrkimykset huomioon, ja MAXX:in ansiosta voimmekin nyt tarjota erinomaista 
suorituskykyä ja auttaa samalla pienentämään imeytystuotteiden käytöstä päivittäin syntyvää 
jätemäärää.
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Saatavissa myös laaja valikoima
imeytys makkaroita, tyynyjä,
imeytyspakkauksia ja puomeja 
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sivut 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 39-43
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NESTEET

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto 
pääsemästä maaperään?

alueella jossa on kulkua? 

tuote? 

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto 
pääsemästä maaperään?

Tarvitaanko vähänukkainen 
tuote? 

ÖLJYT TAI MUUT

NESTEET JA 
KEMIKAALIT
- liuottimet
- hapot
- jne.

VAIN ÖLJYPOHJAISET
NESTEET

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto 
pääsemästä maaperään?

kyllä

ei

Käytetäänkö tuotetta 

Tarvitaanko vähänukkainen 

alueella jossa on kulkua? 

tuote? 

Onko kyseessä kemikaalivuodon 
siivoaminen hätätilanteessa vai 
normaali vuodon siivoaminen?

kyllä

ei

VAIN ÖLJYPOHJAISET
NESTEET

kyllä

ei

Onko kemikaali vaarallinen 



kyllä
TM (liinat + rullat) sivut 17, 36

SXTBB (rullat) sivut 14, 35
ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

BSM (rullat) sivut 27, 37

SXT (liinat + rullat) sivut 10, 14

OP (liinat + rullat) sivut 11, 15

UXT tai SIR (liinat + rullat)
sivut 21, 26 & 27, 37

MRO or BM (liinat + rullat)
sivut 22, 24 & 25, 33

Missä  

tuotetta
käytetään?

TM (liinat + rullat) sivut 17, 36

SXTBB (rullat) sivut 14, 35

SXT (liinat + rullat) sivut 10, 14

UN (liinat +rullat + puomit) sivut 31, 32

MRO (liinat +rullat) sivut 22, 24

OP (liinat + rullat) sivut 11, 15

ODN - ONO ÖLJY viuhkat sivu 45

kyllä SPC (liinat + rullat + pyyhkeet +puomit)
sivut 12, 16, 18, 45

ei
ENV (liinat + rullat +puomit) sivut 13, 16, 18
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Yleiskäyttö/ylläpito: MRO/GP sivut 22, 24 & 23, 26

Yleiskäyttö/ylläpito:
kohtuulliselle kulutukselle:  BM/HT sivut 25, 33, 34

Kulkuväylille kovalle kulutukselle SIR sivut 27, 37

Yleiskäyttö/ylläpito
vähä nukkaava                        UXT sivut 21, 26

Laboratoriot / vaarallisten 
kemikaalien siivous: UN sivut 31, 32
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Yleiskäyttöön tarkoitettuja imeytystuotteita ei suositella ulkokäyttöön, sillä 
ne imevät vettä. Käytä vain vuotojen siivoamiseen hätätilanteissa.
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SXT ... 

Tuote nro.            Kuvaus                                                            Pakkaus                              Imukyky

SXT100-1620 LIINAT 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 84 ltr
Raskas, perforitu & sidottu

SXT200-1620 PADS, 41 cm x 51 cm 200 liinaa/laatikko 136 ltr
Kevyt, perforoitu & sidottu  

…tai kätevänä pyyhkeenä! Pehmeän, kestävän ulkopinnan ansiosta tuote sopii erinomaisesti työkalujen 

tai koneen osien pyyhkimiseen. 

Käytä työtasolla

Teknologia : 3 kerrosta:

Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta
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Erikoiskestävät vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat. Paras 
valinta, kun imeytystuotteelta edellytetään lujuutta ja 
hankauskestävyyttä.

Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

Kestävän pintamateriaalin ansiosta liina on lujempi ja kestää 
käytössä pidempään.

Vähänukkainen: SXT sopii erinomaisesti pyyhkimiseen, ei irtoa 
kuituja.

Pehmeä & joustava ja siten käyttäjäystävällinen.

Perforoidut imeytysliinat – käytät vain tarvitsemasi määrän pienten 
vuotojen pyyhkimiseen, joten jätteen määrä vähenee.

•

•

•

•

•
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OIL PLUS … Suosituimmat vain öljylle tarkoitetut liinamme.
Sopivat erinomaisesti jokapäiväiseen käyttöön ja nopeaan vuotojen 

OP-imeytysliinat öljykannujen & tynnyreiden alle pienten vuotojen imeyttämiseksi.

OP100-E LIINAT, 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 112 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

OP300-E PADS, 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko  88 ltr
Normaalit, perforoitu & sidottu

OP150-DND-E PADS, 41 cm x 51 cm 150 liinaa/laatikko                  168 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu
käytä & hävitä pakkauksella

Teknologia:
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siivoukseen hätätilanteissa.

3 kerrosta:

Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta

Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

Sopii erinomaisesti vuotojen ja tihkujen imeytykseen        
työpaikalla.

Perforoitu, joten auttaa minimoimaan jätekuluja ja alentamaan 
hävittämiskustannuksia.

Saatavissa SPC:n ainutlaatuisella “Käytä & hävitä” 
–järjestelmällä, mikä helpottaa käyttöä ja alentaa liinakohtaisia 
käyttökustannuksia!

Käytä & hävitä –järjestelmä :
Annostelulaatikko, joten tuote on helposti saatavilla.

Lisäksi jätesäkit ja laatikko hävittämistä varten 
jätteen oikeaoppisen hävittämisen varmistamiseksi.

Tuote nro.           Kuvaus                                                   Pakkaus                                        Imukyky

•

•

•

•
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• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä..

• Yhdellä puolelle sininen pintamateriaali, joka 
parantaa kestävyyttä ja vähentää nukan määrää. 

• Voidaan käyttää pyyhkeenä..

• Suosittu erityisesti paperiteollisuudessa, jossa vieraiden aineiden  
tunnistaminen tuotantoprosessissa on erityisen tärkeää     
SPC SININEN erottuu todella hyvin!

SPC105-E LIINAT, 41 cm x 51 cm 100 liina/nippu        21 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

SPC …  Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat teollisuudelle tai 
vesikäyttöön. 

•

Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

•

UUSI, PARANNETTU VERSIO! SPC-imeytysliinat 
ovat nyt jopa 25% kestävämpiä. Lisäksi ne ovat pehmeämpiä 
ja paremman näköisiä, nukkaa irtoaa vähemmän…

• UUTTA! Pakattu laatikoihin käsittelyn ja 
säilytyksen helpottamiseksi.!

• Kätevät, kustannustehokkaat liinat öljyn keräämiseen maalta tai vedestä. 
keräämiseen maalta tai vedestä. 

• Valittavana 3 eri vaihtoehtoa: Painava, 
imukyvyltään tehokas liina sekä keskipainava
kevyt liina vähemmän vaativiin käyttö

SPC100-E PADS, 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 114 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

SPC200-E PADS, 41 cm x 51 cm 200 liinaa/laatikko 166 ltr
Kevyt, perforoitu & sidottu

SPC300-E PADS, 41 cm x 51 cm 100 liina/laatikko  102 ltr
Normaali, perforoitu & sidottu

SPC200-3-E PADS, 30 cm x 30 cm 200 liinaa/laatikko 71  ltr
Kevyt, perforoitu & sidottu

SPC50-E PADS, 84 cm x 100 cm 50 liinaa/laatikko 230 ltr
Raskas perforoitu & sidottu

Teknologia: 2 kerrosta
Neulasidonta

Sulapuhallus

Teknologia: 1 kerros:
Sulapuhallus
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Tuote nro.           Kuvaus                                                            Pakkaus                                Imukyky

ja kestävyys on parempi!

tarkoituksiin.

Tuote nro.           Kuvaus                                                           Pakkaus                              Imukyky
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ENV … Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat, jotka on valmistettu 
SPC:n uudella MAXX-teknologialla! Erinomainen imukyky, parempi
kestävyys ja kevyempi paino yhdessä tarkoittavat alhaisempia 

• MAXX-imeytysliina imee jopa 24X  
oman painonsa verran öljyä – eli se on
markkinoiden imukykyisin liina 

• MAXX-teknologian ansiosta saman 
öljymäärän keräämiseen tarvitaan  
 v ä  h  e  m   m   ä  n    m ateriaalia, mikä alentaa hävittämiskustannuksia! 

ENV100-M MAXX LIINAT, 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 136 ltr
Raskas

ENV200-M MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm 200 liinaa/latikko   221 ltr
Kevyt

ENV300-M MAXX LIINAT, 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 111 ltr
Normaali

ENV400-M MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 110 ltr
Kevyt

SR … Staattista sähköä poistavat, vain öljylle tarkoitetut 
imeytysliinat kohteisiin, joissa ongelmana on staattinen sähkö.

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• Ratkaisee turvallisuusongelman kohteissa, joissa muodostuu staattista sähköä. 

SR1850 LIINAT, 38 cm x 48 cm 50 liinaa/nippu 30 ltr
Kevyt

SR3625 LIINAT, 84 cm x 100 cm 25 liinaa/nippu 110 ltr
Kevyt , jumbo koko

• MAXX-imeytysliinat ovat lisäksi jopa 25% kestävämpiä!
MAXX-imeytysliinan ensiluokkaisen viimeistelyn ansiosta siitä 
irtoaa vähemmän nukkaa ja sen hankauskestävyys on parempi!

• UUTTA! Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen

• Sopivat erinomaisesti ympäristö-/teollisuuden sovelluksiin,
joissa edellytetään, alhaisia kustannuksia ja hyvää imukykyä.

Teknologia: 1 kerros
Sulapuhallus

Teknologia: 1 kerros

Sulapuhallus
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hävittämiskustannuksia!

painokiloa kohden mitattuna! 

helpottamiseksi.

Tuote nro.           Kuvaus                                                            Pakkaus                              Imukyky

Tuote nro.           Kuvaus                                                Pakkaus                               Imukyky
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Suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan kestävää, hankausta sietävää, 
nukkaamatonta imeytystuotetta! 

• Imee öljyä ja petrolipohjaisia nesteitä..

• 3-kerros rakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.

• Neulasidotut ulkokerrokset tekevät tuotteesta kestävämmän 
on pidempi ja hankauskestävyys parempi.

• Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina

Perforoitu käytön helpottamiseksi ja jätemäärän 

SXT15-P RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelija ltk      70 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

SXT30-DP RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko              141 ltr
Raskas, tupla perforoitu & sidottu       

SXT15BB RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/nippu                   73 ltr
Raskas, sidottu, sulkukalvo toisella puolella      

SXT30BB RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/nippu                 146 ltr
Raskas, sidottu, sulkukalvo toisella puolella      

SXTBB … Luistamattomat & läpäisemättömät rullat,
sopivat erinomaisesti lattioille ja työtasoille!

• Luistamattoman selkäpuolen ansiosta lattia ja
työskentelytaso pysyvät kuivina & puhtaina, sillä
nesteet eivät pääse kalvon läpi.

• Luistamaton sulkukalvo varmistaa tukevan 
jalansijan, sillä se estää liukastumisia ja kaatumisia.

Estää nesteitä pääsemästä lattialle.

Teknologia: 3 kerrosta

Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta

Pitää koneen ympäristön kuivana ja estää liukastumisia!

Teknologia: 3 kerrosta

Neulasidonta

Sulapuhallus

Luistamaton sulkukalvo
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oleviin kohteisiin.

•
vähentämiseksi.

Tuote nro.           Kuvaus                                                             Pakkaus                       Imukyky



OIL PLUS … Suosituimmat vain öljylle tarkoitetut rullamme 
teollisuuden yleiskäyttöön!

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• 3-kerroksinen sulapuhallusrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä

• Korkealaatuinen vain öljylle tarkoitettu imeytystuote, 
tarvitaan hyvän imukyvyn ja kestävyyden yhdistelmää.

• Sopii erinomaisesti koneista tulevan ruiskutussumun 
ppooiissttaammiisseeeenn..

• Saatavissa perforoituna, mikä helpottaa 
käyttöä ja minimoi jätteen määrää.

• Laaja kokovalikoima.

OP15 RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelija 94 ltr
Raskas & sidottu

OP15-P RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelija 94 ltr
Raskas, perforoitu  & sidottu

OP15-DP RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelija 94 ltr
Raskas,  & sidottutuplaperforointi

OP15-DPS RULLA 38 cm x 22 m 1 rulla/annostelija 45 ltr
Raskas, u  & sidottu tuplaperforointi

OP315-P RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelija 73 ltr
Normaali, perforoitu & sidottu

OP30 RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko             187 ltr
Raskas &  sidottu 

OP30-P RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko             187 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

OP30-DP RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko             187 ltr
Raskas,  & sidottutuplaperforointi

Teknologia: 3 kerrosta

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus

...tai koneiden ympärillä tai alla vuotojen ja tippojen imeytykseen.
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Käytä varastotiloissa…
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T SPC BLUE … Vain öljylle tarkoitetut, erikoiskestävät imeytysrullat.

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• Yhdellä puolelle sininen pintamateriaali, joka parantaa kestävyyttä 

• Sopii erinomaisesti paperiteollisuuden käyttöön, jossa sininen väri 
auttaa erottamaan selluloosan polypropyleenistä.

SPC155 RULLA 96 cm x 44 m 1 rulla/nippu              244 ltr
Raskast & sidottu            

SPC155-2P RULLA48 cm x 44 m 2 rullaa/nippu             244 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu            

SPC … Vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat teollisuudelle tai vesikäyttöön. 

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• UUTTA! Lujempi, kestävämpi, ensiluokkaisesti viimeistelty tuote, 
joka kestää myös kulutusta paremmin, näyttää paremmalta ja 

• Sopivat erinomaisesti suurille pinta-aloille vuotojen, valumien ja tihkujen nopeaa imeytystä varten.

SPC150 RULLA 96 cm x 44 m 1 rulla/nippu              231 ltr
Raskas &sidottu

SPC152 RULLA 48 cm x 44 m 2 rullaa/nippu             231 ltr
Raskast &sidottu

ENV … Peruskäyttöön suunnitellut vain öljylle tarkoitetut 
imeytysrullamme. Sopivat erinomaisesti vesikäyttöön.

•  Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä

• UUSI, PARANNETTU VERSIO! Lujempi, kestävämpi, ensiluokkaisesti 
viimeistelty tuote, joka näyttää paremmalta ja toimii tehokkaammin!

ENV150-E RULLA 96 cm x 44 m 1 rulla/nippu 274 ltr
Raskas

ENV152 RULLA 48 cm x 44 m 2 rullaa/nippu 274 ltr
Raskas

Teknologia: 2 kerrosta
Neulasidonta

Sulapuhallus

Teknologia: 1 kerros: Sulapuhallus 

Teknologia: 1 kerros Sulapuhallettu
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ja vähentää nukan määrää.
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toimii tehokkaammin!

Tuote nro.           Kuvaus                                             Pakkaus                            Imukyky
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TRACKMAT ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat 
kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin, joissa tarvitaan 

• Kulutusta kestävä päällykerros maksimoi lujuuden ja kestävyyden, sopii
erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

• Luistamaton selkäpuoli pitää maton paikoillaan ja takaa pitävän työympäristön.

• Sulkukalvo rajoittaa nesteiden pääsyä lattialle.

• Harmaa väri peittää tihkut ja vuodot ja lisää näin tuotteen käyttöikää..

• UV-suojatun päällykerroksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti sisä- ja 

PRIMASORB ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat. Paras 
ratkaisu, kun tarvitaan suurta imukykyä!

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä. 

• Valmistettu 1100g/m2 sulapuhalletusta polypropyleenistä ja sopii vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin. 

PS1400 RULLA 25 cm x 30 m 1 rulla/nippu 86 ltr
Erittäin raskas                             

PS1450 RULLA 50 cm x 15 m 1 rulla/nippu 86 ltr
Erittäin raskas

TM58 RULLA 147 cm x 24.4 m 1 rulla/nippu                 207 ltr
Painava,sidottu & sulkukalvo toisella puolella

TM19 RULLA 48 cm x 24.4 m 2 rulla/nippu                 135 ltr

TM29 RULLA 74 cm x 24.4 m 1 rulla/nippu                  104 ltr

SR … Staattista sähköä poistavat, vain öljylle tarkoitetut 
imeytysliinat kohteisiin, joissa ongelmana on staattinen sähkö.

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• Ratkaisee turvallisuusongelman kohteissa, joissa muodostuu staattista sähköä. 

SR3600 RULLA 96 cm x 44 m 1 rulla/nippu 205 ltr
Raskas

Teknologia: 3 kerrosta: Luistamaton sulkukalvo

Sulapuhallus

Neulapistos

Teknologia: 1 kerros Sulapuhallus

Teknologia: 1 kerros Sulapuhallus
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hyvää imukykyä ja erinomaista kestävyyttä.

ulkokäyttöön.
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Painava,sidottu & sulkukalvo toisella puolella

Painava,sidottu & sulkukalvo toisella puolella

Tuote nro.           Kuvaus                                          Pakkaus                             Imukyky



SPC:n painavat, öljyn imeytykseen tarkoitetut puomit…
Ensiluokkainen puomi öljyvuotojen imeytykseen ja keräämiseen
vedestä.

• Hylkii vettä ja imee öljyä sekä petrolipohjaisia nesteitä.

• SPC810-E & SPC816-E –puomien suorituskykyä on parannettu lisäämällä niihin
täytemateriaalia(parempi imukyky) ja suurentamalla niiden halkaisijaa (isompi pinta-ala).

• Pysyy pinnalla koko ajan myös kyllästymisen jälkeen.

• Metalliliittimien & -lenkkien ansiosta puomit voidaan yhdistää toisiinsa helposti.

• Luja ulkovaippa takaa kestävyyden.

• Sisäpuolinen köysi tukevoittaa puomeja, kun niitä asetetaan paikoilleen & poistetaan.

• Sisävaippa pitää imevän materiaalin paikoillaan puomien sisällä.

• Kriittiset kohdat on varustettu neljällä kiinnikkeellä kestävyyden lisäämiseksi.

Tämä estää puomia halkeamasta, kun sitä nostetaan vedestä.

ENV810 PUOMI Ø 20 cm x 3 m 4 puomia/nippu 259 ltr
Normaali (17.2 kg/nippu)

ENV Öljynimeytyspuomit … 
Taloudellinen vaihtoehto.

Sininen ulkovaippa, joka on täytetty

 valkoisella ja värillisellä, vain öljyn 

Metalliliittimet puomien 

Vuoto voidaan ympäröidä ja sitä voidaan hallita toisiinsa kiinnitetyillä puomeilla. 

SPC810-E PUOMI Ø 20 cm x 3 m 4 puomia/nippu                  316 ltr
Raskas (21 kg/nippu)

SPC816-E PUOMI Ø 20 cm x 5 m 2 puomia/nippu                  274 ltr
Raskas (18.2 kg/nippu)

SPC510 PUOMI Ø 13 cm x 3 m 4 puomia/nippu                  119 ltr
Normaali

SPC516 PUOMI Ø 13 cm x 5 m 2 puomia/nippu                    98 ltr
Normaali
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Neljä kiinnikettä kestävyyden 

lisäämiseksi.
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yhdistämistä  varten.

Tuote nro.           Kuvaus                                                           Pakkaus                            Imukyky

 imeyttämiseen tarkoitetulla materiaalilla.

Tuote nro.     Kuvaus                             Pakkaus                           Imukyky
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Köysikiinnityksen ansiosta helppo 

viedä sisään & vetää ulos.

SPC818-E PILSSIPUOMI, Ø 20 cm x 45 cm 10 puomia/nippu         131 ltr
Raskas

SPC518 PILSSIPUOMI, Ø 13 cm x 45 cm 10 puomia/laatikko      46 ltr
Normaali

SPC10 TYYNY, 36 cm x 64 cm  10tyynyä/nippu    197 ltr
Raskas

Oil Only Imeytysmakkarat …
Sopivat erinomaisesti valumien ja vuotojen 
imeyttämiseen koneiden ympäriltä.

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä ja hylkii vettä.

• Saatavissa eri pituuksina, joten eri käyttötarkoituksiin 
löytyy aina oikea koko.

• Imee tehokkaasti: imeytyminen alkaa välittömästi, 
kun sukka joutuu tekemisiin läikkyneen nesteen 
kanssa, ja sukkaa ei tarvitse kääntää.

• Joustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa 
koneen, nurkan tai mutkan ympäri.

• UUTTA! FLEXISOX: Joustavuudeltaan paras imeytys-
makkara! Katkaise haluamaasi pituuteen ja kiinnitä

Ongelma:
Valumat ja tihkut

tekevät lattiasta liukkaan

OIL430  Ø 7.6 cm x 122 cm 30 kpl/laatikko                    106 ltr

OIL412  Ø 7.6 cm x 122 cm 12 kpl/laatikko                      43 ltr

OIL806  Ø 7.6 cm x 244 cm 6 kpl/laatikko                        43 ltr

OIL124  Ø 7.6 cm x 366 cm 4 kpl/laatikko                        43 ltr

OIL561  Ø 7.6 cm x 17 m 1 kpl & 30 kiinnikettä/laatikko        49 ltr

Ratkaisu:
Imeytysmakkarat imevät vuodot ja valumat

tehokkaasti ja näin tekevät työpisteestä 

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä  
mutta hylkii vettä.

• Pysyy pinnalla myös kyllästymisen jälkeen.

• Luja ulkovaippa parantaa kestävyyttä.

• Liitettävissä: renkaisiin tai lenkkeihin 
kiinnitettävän köyden avulla voidaan 
helpost iviedä kaivon sisään. SPC818-E     SPC518             SPC10 

SPC Pilssipuomit … Pidä kaivot, säiliöt, viemärit
tai pilssikaivot puhtaina öljystä.
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uudeleen.

puhtaamman ja turvallisemman
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T Oil Only TYYNYT … Sopivat

erinomaisesti vuotojen ja valuvien 
nesteiden imeyttämiseen ahtaissa
tiloissa ja jatkuvasti tippuvien kohteiden

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• 2 kokoa eri käyttötarkoituksia ja/tai 
erityyppisiä vuotoja varten.

OIL1818 TYYNY 43 cm x 48 cm 16 tyynyä/laatikko 105 ltr

OIL1818-2 TYYNY 43 cm x 48 cm 8 tyynyä/laatikko 53 ltr

OIL99 TYYNY 23 cm x 23 cm 32 tyynyä/laatikko 52 ltr

SPC10 TYYNY 36 cm x 64 cm 10 tyynyä/nippu   197 ltr

• Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

• Pitää työpisteen lattian siistinä ja turvallisena, sillä se estää
pumpusta vuotavan nesteen pääsyn lattialle.

• Esileikatut reiät 205 litran tynnyreille.

Oil Only Tynnyrin kansi päälliset … Pitää tynnyrin kannet 
puhtaina & siisteinä.

Erinomainen ratkaisu ahtaisiin 

tai vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Ratkaisu:
Tynnyrin kannen suojat tynnyrin päälle.

Ei enää sotkuisia pumppuvuotoja tai likaisia rättejä.

DTO25 TYNNYRIN PÄÄLLINEN, Ø 56 cm 25 covers/box 26 liters

Ongelma:
Nestelammikoita ja likaisia rättejä tynnyrin päällä.

Pumpusta valuu nestettä lattialle 

… liukastumisvaara.
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• Käyttäjäystävällinen, pehmeä & joustava imeytystuote.

• Perforoidut liinat – käytät vain tarvitsemasi
määrän, jolloin jätemäärä pienenee.

• Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyjä, vettä, 
liuottimia, jäähdytysaineita jne.

• Kestävä pintamateriaali tekee tuotteesta kestävämmän  
ja pitkäikäisemmän.

• Vähänukkainen: UXT sopii erinomaisesti pyyhkimiseen,  
sillä siitä ei irtoa kuituja.

UXT ... Erikoiskestävät ylläpitoliinat.
Ihanteellinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu imeytystuote, kun tarvitaan 
lujuutta ja hankauskestävyyttä.
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UXT100-1620 LIINAT 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko             84 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

UXT200-1620 LIINAT 41 cm x 51 cm 200 liinaa/laatikko           136 ltr
Kevyt, perforoitu & sidottu 

Sopii erinomaisesti karkeiden koneenosien pyyhkimiseen, 

sillä ei siitä ei irtoa nukkaa.

Teknologia: 3 kerrosta

Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta
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Sopivat erinomaisesti teollisuuden ylläpitotehtäviin tai vuotojen 
siivoamiseen.

• Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyjä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.

• 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.

• Sopii erinomaisesti vuotavien ja tippuvien kohteiden imeytykseen työpaikalla.

• Perforoitu, joten auttaa minimoimaan jätekuluja ja alentamaan hävittämiskustannuksia.

• Saatavissa SPC:n ainutlaatuisella “Käytä & hävitä” –järjestelmällä, mikä helpottaa käyttöä
liinakohtaisia käyttökustannuksia!

Käytä & hävitä –järjestelmä:
Annostelulaatikko, josta tuote on kätevästi saatavilla, 

sekä säkit ja laatikko jätteen oikeaoppista hävittämistä varten.

MRO100-E LIINAT, 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko              112 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

MRO300-E LIINAT 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko                88 ltr
Normaali,perforoitu & sidottu

MRO150-DND-E LIINAT 41 cm x 51 cm 150 liinaa/annostelu ltk      168 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu
annostelulaatikko

MRO liinat vuotavien tiivisteiden & hanojen alle.

Sopivat erinomaisesti pienten vuotojen siivoamiseen.

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Teknologia: 3 kerrosta
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GP … Taloudelliset yleiskäyttöön tarkoitetut ylläpitoliinat, 
joissa käytetään SPC:n uutta MAXX-teknologiaa. 
Täydellinen lujuuden ja imukyvyn yhdistelmä!

• erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyjä, vettä, liuottimia, 
jäähdytysaineita jne.

• Erittäin imukykyinen … GP MAXX –liinat imevät 
jopa 18 kertaa 

• MAXX-teknologian mahdollistaman hyvän
imukyvyn ansiosta vähemmällä materiaalilla 
saadaan imeytettyä enemmän nestettä, mikä 
pienentää hävittämiskustannuksia!

• MAXX –liinoissa on pehmeä pinta, joten 
ne nukkaavat vähemmän kuin tavalliset 
yksikerrosliinat ja ovat paremman 
näköisiä sekä tehokkaampia!

• Pakattu laatikoihin käsittelyn ja 
säilytyksen helpottamiseksi.

• Sopivat erinomaisesti teollisuuden 
käyttöön, kun tarvitaan alhaisia 
käyttökustannuksia ja hyvää 

GP100-M MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 95 liters
Raskas, perforoitu & sidottu

GP200-M MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm 200 liinaa/laatikko 166 liters
Kevyt, perforoitu & sidottu

• Sietää kemikaaleja ja voidaan käyttää öljylle, vedelle, liuottimille ja 

• Alhaisemmat käyttökustannukset pyyhettä kohden 
uudelleenkäytettäviin pyyhkeisiin verrattuna. Ei pesukustannuksia.

• Kertakäyttöisyyden ansiosta eliminoi edellisen käyttäjän, metallilastujen,
vaarallisten kemikaalien jne. aiheuttaman  likaantumisriskin,
jota voi esiintyä uudelleenkäytettävien pyyhkeiden yhteydessä.

• Imukykyinen mikrorakenne pidättää liuotinpohjaiset, puhdistusaineet ja 
vähentää kalliiden puhdistusaineiden käyttöä puuvilla- tai 
paperipyyhkeisiin verrattuna.

SW1200 PYYHE 30 cm x 38 cm 10 pakkausta, 50 taitettua puuhettä 38 ltr
500 pyyhettä/laatikko

SLIKWIK pyyhkeet … Sopivat erinomaisesti työkalujen, 
koneenosien tai pienten vuotojen puhdistamiseen.

Käytetään ehkäisemään pieniä vuotoja ja tihkuja.

.

Teknologia: 1 kerros Sulapuhallus
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imukykyä.
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jopa hapoille.
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yleiskäyttöön!

• Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyjä, vettä, liuottimia ja jäähdytysaineita.

• 3-kerroksinen sulapuhallusrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.

• Korkealaatuinen ylläpitoon tarkoitettu imeytystuote, kun tarvitaan hyvää 
imukykyä ja lujuutta.

• Saatavissa perforoituna, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi jätteen määrää.

• Saatavissa useita eri kokoja eri käyttötarkoituksia varten, mukana kätevä 
annostelulaatikko.

MRO15 RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelulaatikko 94 ltr
Raskas & sidottu

MRO15-P RULLA 38 cm x 46 m 94 ltr1 rulla/annostelulaatikko
Raskas, perforoitu  & sidottu

MRO15-DP RULLA 38 cm x 46 m 94 1 rulla/annostelulaatikko ltr
Raskas, tuplaperforointi & sidottu

MRO15-DPS RULLA 38 cm x 22 m 45 1 rulla/annostelulaatikko ltr
Raskas,   & sidottu tuplaperforointi

MRO315-P RULLA 38 cm x 46 m 73 1 rulla/annostelulaatikko ltr
Normaali, perforoitu & sidottu

MRO30 RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko 187 ltr
Raskas & sidottu 

MRO30-P RULLA 76 cm x 46 m 187 ltr1 rulla/laatikko
Raskas, perforoitu & sidottu

MRO30-DP RULLA 76 cm x 46 m 187 ltr1 rulla/laatikko
Raskas,  & sidottutuplaperforointi

MRO350 RULLA 76 cm x 46 m 147 ltr1 rulla/laatikko
Normaali, sidottu

MRO350-DP RULLA 76 cm x 46 m 147 ltr1 rulla/laatikko
Normaali,  & sidottutuplaperforointi

Sopii vähäiselle kulutukselle alttiina Hyvä yleiskäyttöön tarkoitettu imeytystuote koneiden 

ympärille ohiruiskutuksen imeyttämiseksi.

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Teknologia: 3 kerrosta
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oleviin kohteisiin.
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BATTLEMAT … Suojavärikuvioiset rullat. 
Kestävä päällykerros piilottaa vuodot ja tihkut ja lisää siten tuotteen

• Imee minkä tahansa nestevuoden & -valuman: öljyt, jäähdytysaineet, veden, liuottimet, …

• Suojakuviointi piilottaa lian, joten mattoa ei tarvitsee vaihtaa usein.

• Kestävä, painava, hankausta kestävä päällykerros kestää kohtuullista kulutusta. 
Sopii erinomaisesti tuotanto- & laitetiloihin, kokoonpanolinjojen alle jne.

• Saatavissa perforoituna joustavuuden parantamiseksi: helppo repäistä halutun
pituinen pala, joten jätteen määrä vähenee. minimize waste.

BM15 RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelulaatikko  99 ltr
Raskas, tuplaperforointi & sidottu

BM30 RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko 197 ltr
Raskas, tuplaperforointi & sidottu

BM30 X RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko 197 ltr
Raskas, sidottu

Käytä työtasolla ja pidä pinnat puhtaina! 

Teknologia: 3 kerrosta

Neulasidonta

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Lian piilottavan kuvioinnin ansiosta sopii 

erinomaisesti kohteisiin, joissa annostellaan nesteitä.

25

käyttöikää.

Tuote nro.            Kuvaus                                                        Pakkaus                                  Imukyky
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T GP … Taloudelliset kunnossapitorullat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 
hyvää imukykyä ja alhaisia käyttökustannuksia.

• Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyjä, 
vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.

• GP-rullien ensiluokkaisen viimeistelyn ansiosta ne 
nukkaavat vähemmän ja niiden hankauskestävyys
on parempi kuin perinteisten yksikerrosrullien.

• Sopii erinomaisesti isompiin kohteisiin vuotojen ja  
valumien nopeaan siivoukseen, kun tarvitaan 
alhaisia käyttökustannuksia ja suurta imukykyä!

GP150-E RULLA 96 cm x 44 m 1 rulla/nippu 192 ltr
Raskas & sidottu

GP152-E RULLA 48 cm x 44 m 2 rulla/nippu   92 ltr
Raskas, perforoitu & sidottu

UXT … Erittäin lujat kunnossapitorullat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 
kestävää, hankausta sietävää, nukkaamatonta imeytystuotetta!  

• Imee erilaisia nesteitä, myös öljyjä.

• 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä..

• Nukkaamaton pintamateriaali estää kuituja irtoamasta ja tekee 
lujan sekä hankausta kestävän.

• Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

• Perforoitu, joten materiaalia on aina oikea määrä, mikä vähentää
 jätteen määrää.

UXT15-P RULLA 38 cm x 46 m 1 roll/dispenser box 70 liters
Raskas, perforoitu & sidottu                            

UXT30-DP RULLA 76 cm x 46 m 1 roll/box 141 liters
Raskas, tuplaperforointi & sidottu       

Teknologia: 1 kerros
Sulapuhallus

Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta

Teknologia: 3 kerrosta
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SIR … Luja huopa kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

• Neulalävistetyn polypropyleenin ansiosta tuote on erittäin 
repäisyluja. ja kestää hankausta. Kestää vahingoittumatta 
jopa trukin painon.

• Imee kaikkia nesteitä, myös aggressiivisia kemikaaleja.

• Harmaa väri peittää tahrat ja lisää tuotteen käyttöikää.

• Estää nestettä kulkeutumasta paikasta toiseen.

BSM … Luistamaton & nestettä läpäisemätön matto 
kohteisiin, joiden on pysyttävä kuivina, puhtaina ja luistamattomina.

• Luistamaton, nesteitä läpäisemätön 
sulkukalvo liittää maton tiukasti lattiaan 
ja estää nesteitä pääsemästä maton läpi.

• Selkäpuoli ei vääntyile eikä nurjahda.

• Neulalävistettyjen polypropyleenikuitujen 
ansiosta tuote on erittäin repäisyluja ja sopii
siten erinomaisesti kovalle kulutukselle 
alttiina oleviin kohteisiin.

• Imee öljyä, vettä ja
ei-aggressiivisia kemikaaleja.

• Prevents unsightly tracking 
Estää lian kulkeutumisen 

BSM3650 RULLA, 91 cm x 15.25 m 1 rulla/laatikko 46 ltr
Normaali paino, sulkukalvo

BSM150 RULLA 91 cm x 45.75 m 1 rulla/laatikko                       140 ltr
Normaali paino, sulkukalvo

SIR36 RULLA 91 cm x 91.5 m 1 rulla/nippu 223 ltr
Normaal paino

SIR72 RULLA 182 cm x 45.75 m 1 rulla/nippu 223 ltr
Normaali paino

Sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

Teknologia: 1 kerros Neulasidonta

Teknologia: 2 kerrosta Neulasidonta

Luistamaton sulkukalvo

27
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työpisteestä toiseen.

Tuote nro.            Kuvaus                                                              Pakkaus                             Imukyky



MS40 … Imukykyisin imeytysmakkara  
öljylle ja vesipohjaisille nesteille!

• Täytteenä erittäin imukykyisen polypropyleenin, selluloosan & imeytysaineen seosta.

• Saatavissa kahtena eri pituutena, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.

• Erityinen lisäaine sulkee vesipohjaiset nesteet imeytyssukan sisään ja estää niiden vuotamisen.

• oustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.

• Ehdottomasti paras mahdollinen ratkaisu kustannustehokkuuden ja imukyvyn suhteen.

Huom: Ei suositella käytettäväksi aggressiivisille nesteille.

Ms40 pakkauksesta otettuna.
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Erittäin imukykyinen täyte sulkee 

nesteen imeytyssukan sisään 

ja estää näin vuotamisen sekä 

maksimoi tuotteen suorituskyvyn.

MS40 kyllästymisen jälkeen.
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MS40  Ø 7.6 cm x 122 cm 40 kpl/laatikko                                  174 ltr

MS40-8  Ø 7.6 cm x 244 cm 15 kpl/ltk                                           130 ltr

Tuote nro.            Kuvaus                                              Pakkaus                                          Imukyky



Cobra Coil…Rajaa & imee vuodot.

• Täytetty piimaalla.

• Painava, joten sopii erinomaisesti 
käytettäväksi esteenä nesteiden 
leviämisen estämiseksi.

Huom: Ei suositella käytettäväksi
aggressiivisille nesteille.

Käytä esteenä saastuneen alueen rajaamiseksi.

CC400  Ø 7.6 cm x 122 cm 12 kpl/laatikkox 12 liters

Allwik… Vuotojen ja valumien imeyttämiseen 
koneiden ympäriltä.

• Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten 
aggressiivisia kemikaaleja.

• Saatavissa eri pituuksina, joten käytettävissä 
on aina oikeankokoinen tuote. 

• Joustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä 
tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.

• Täytetty tavallisella sulapuhalletulla polypropyleenilla.

Aw430 Ø 7.6 cm x 122 cm 30 kpl/laatikko 113 liters

Aw412  Ø 7.6 cm x 122 cm 12 kpl/laatikko 45 liters

Aw806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 kpl/laatikko 45 liters

Aw124  Ø 7.6 cm x 366 cm 4 kpl/laatikko 45 liters
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Sopii erinomaisesti koneiden ympärille –pitää työpisteen lattian puhtaana ja turvallisena.
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AW561  Ø 7,6 cm x 17 m 1 makkara & 30 suljinta/laatikko  53 ltr

FLEXI… Joustavuudeltaan
paras imeytysmakkara!

• Imee erilaisia teollisuuden nesteitä.

• Käyttäjäystävällinen: Katkaise sukka haluamaasi 
pituuteen ja sulje uudelleen.

• Kustannussäästöjä: Ei tarvetta varastoida eri pituisia
imeytyssukkia – yhtä sukkaa voi käyttää kaikkiin 

UUTUUS

käyttötarkoituksiin.

Tuote nro.        Kuvaus                                              Pakkaus                                     Imukyky
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T Allwik Tyynyt … Imee vuodot 
ja valuneet nesteet ahtaissa tiloissa ja 
sitkeästi tippuvien kohteiden alla.

• Imee erilaisia nesteitä, kuten vettä, jäähdytysaineita, 
öljyä, pakkasnesteitä jne.

• 2 eri kokoa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

AW1818 TYYNY 43 cm x 48 cm 16 kpl/laatikko 105 ltr

AW1818-2 TYYNY 43 cm x 48 cm  8 kpl/laatikko                         53 ltr

AW99 TYYNY 23 cm x 23 cm 32 kpl/laatikko 52 ltr

Sopii erinomaisesti koneiden alle…

• Imee erilaisia teollisuusnesteitä, kuten vettä, jäähdytysaineita, liuottimia, öljyä, pakkasnesteitä jne.

• Pitää työpisteen lattian siistinä ja turvallisena estämällä pumpusta vuotavaa nestettä pääsemästä 
lattialle.

• Esileikattujen reikien ansiosta sopii täydellisesti 205 litran tynnyreille.

DTA25 KANSI SUOJA, Ø 56 cm 25 kpl/laatikko 26 ltr

Esileikattujen reikien ansiosta helppo sijoittaa paikoilleen.

…tai ahtaisiin paikkoihin.

Ei enää tynnyrin kylkeä pitkin lattialle valuvia 

pumppuvuotoja. 

Allwik tynnyrin kansi suojat … Pidä tynnyrien kannet
puhtaina ja siisteinä.
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UN liinat& rullat… Kemikaaleille ja vaarallisille nesteille!
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• Imee useita eri kemikaaleja, kuten happoja ja emäksisiä aineita.

• Kemiallisesti inertti: tuote ei hajoa eikä muodosta vaarallista
kemiallista reaktiota imetyn nesteen kanssa.

• Vihreän värin perusteella työntekijät tunnistavat, että 
tuotetta käytetään vaarallisille nesteille.

• Värin perusteella käyttäjä pystyy myös tunnistamaan ja erottelemaan 
vaarallisen jätteen hävittämistä varten, mikä alentaa 

• Perforoitu joustavuuden lisäämiseksi. Perforoiduista kohdista helppo 
repäistä pienempiä paloja tarpeen mukaan.

UN1719-E LIINA 41 cm x 51 cm 100 liinaa/laatikko 88 ltr
Normaalipaino, perforoitu & sidottu

UN1113 LIINA30 cm x 30 cm 50 liinaa/pussissa, 76 ltr
Normaalipaino & sidottu 4 pussia/annostelu laatikko

 ... tai laboratoriokäyttöön.Sopii erinomaisesti kemiallisten vuotojen siivoamiseen…

UN1019 RULLA 38 cm x 46 m 2 rullaa/laatikko 147 ltr
Normaali, tuplaperforoitu & sidottu

UN15-DP RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelulaatikko   73 ltr
Normaali, tuplaperforoitu & sidottu

UN15-DPS RULLA 38 cm x 22 m 1 rulla/annostelulaatikko   35 ltr
Normaali, tuplaperforoitu & sidottu

UN3800 RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/annostelulaatikko          147 ltr
Normaali, tuplaperforoitu & sidottu

LIINAT

RULLAT

Teknologia: 3 kerros

Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus
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hävittämiskustannuksia.
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UN puomit... Paras keino laajojen kemiallisten ja 
vaarallisten nestevuotojen imeyttämiseen ja rajaamiseen.

• Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä sekä öljyjä ja vesipohjaisia nesteitä.

• Metalliliittimien & -lenkkien ansiosta puomit voidaan yhdistää toisiinsa helposti.

• Neljällä kiinnikkeellä kiinnitetty sisäpuolinen köysi lisää lujuutta.

• Luja ulkovaippa takaa kestävyyden.

• Sisävaippa pitää imevän materiaalin paikoillaan puomin sisällä.

Suojaa herkkiä nesteitä 

kuljetuksen aikana.

Hazwik makkarat… Vaarallisten vuotojen 
rajaamiseen & leviämisen estämiseen.

• Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.

• Saatavissa eri pituuksina, joten käytettävissä 
on aina oikeankokoinen tuote.

• Joustavuutensa ansiosta voidaan helposti 
muokata sopivaksi koneiden ja vuotojen ympärille.

Hazwik tyynyt… Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.
Sopii laajoihin vuotoihin, kun vuoto on rajattu.

• Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.

• Sopii laajoihin vuotoihin, kun vuoto on rajattu.

• Sopii erinomaisesti käytettäväksi pakkausten
lisäsuojana kuljetuksen aikana.

• 2 eri kokoa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

UN810 PUOMI Ø 20 cm x 3 m 4 puomia/nippu 263 ltr

UN510 PUOMI Ø 13 cm x 3 m 4 puomia/nippu 118 ltr

HAZ412  Ø 7.6 cm x 122 cm 12 kpl/laatikko 45 ltr

HAZ806  Ø 7.6 cm x 244 cm 6 kpl/laatikko                      48 ltr

HAZ124  Ø 7.6 cm x 366 cm 4 kpl/laatikko 45 ltr

HAZ1818 TYYNY 43 cm x 48 cm 16 kpl/laatikko 105 liters

HAZ1818-2 TYYNY 43 cm x 48 cm  8 kpl/laatikko 53 liters

HAZ99 TYYNY 23 cm x 23 cm 32 kpl/laatikko  52 liters

Kemiallisten vuotojen nopeaan rajaamiseen.
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BATTLEMAT … Suojavärikuvioiset rullat.
Kestävä päällykerros piilottaa vuodot sekä tihkut ja siten pidentää 
tuotteen käyttöikää ja estää liukastumista. Sopii erinomaisesti 
kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

• Imee minkä tahansa läikkyneen tai vuotaneen nesteen: öljyt, jäähdytysaineet, veden, liuottimet, …

• Suojakuviointi piilottaa lian, joten mattoa ei tarvitsee vaihtaa usein.

• Kestävä, hankausta sietävä päällykerros kestää kohtuullista kulutusta.

• Sopii erinomaisesti kulkuteille, tuotanto- & laitetiloihin, kokoonpanolinjojen alle jne.

• Saatavissa perforoituna joustavuuden parantamiseksi: helppo repäistä halutun pituinen pala, vähentää

BM15 RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelulaatikko  99 ltr
Raskas, tuplaperforoitu & sidottu

BM30 RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko 197 ltr
Raskas, tuplaperforoitu & sidottu

BM30 X RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko 197 ltr
Raskas, sidottu

33

jätteen määrää.
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T HT …Monikäyttöinen kunnossapitotuote: Käytä liinana, pyyhkeenä, 
rullana, mattona tai sukkana!

HT555 RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/annostelulaatikko 89 ltr
Raskas, sidottu & perforoitu

HT777 RULLA76 cm x 46 m 1 rulla/laatikko 177 ltr
Raskas, sidottu & perforoitu

• Imee erilaisia nesteitä: vesi, öljyt, jäähdytysaineet, liuottimet, …

• Kätevä annostelulaatikko, joten tuote on helposti saatavilla.

• Perforoitu: käytettävissä aina oikean kokoinen tuote, joten 
jätteen määrä vähenee.

• 3-kerrosrakenteen ansiosta tuote on kestävä, sillä on hyvä imukyky
ja sen toinen puoli on vähänukkainen.

LIINANA! RULLANA! SUKKANA! !

PYYHKEENÄ!

TYYNYNÄ!

5 tuotetta

1

34
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SXTBB … Vain öljylle tarkoitetut luistamattomat & nestettä 
läpäisemättömät rullat. Sopivat erinomaisesti lattioille tai työtasoille.

• Imee öljyä ja petrolipohjaisia nesteitä.

• Sulkukalvolla varustetun selkäpuolen ansiosta lattia
ja työskentelypinta pysyvät kuivina & puhtaina, 
sillä nesteet eivät pääse läpi.

• Luistamattomalla sulkukalvolla varustettu selkäpuoli
varmistaa tukevan jalansijan ja estää liukastumisia 

• 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.

• Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina

Parantaa lattian turvallisuutta 

SXT15BB RULLA 38 cm x 46 m 1 rulla/nippu 73 ltr
Raskas, sidottu & sulkukalvo

SXT30BB RULLA 76 cm x 46 m 1 rulla/nippu 146 ltr
Raskas, sidottu & sulkukalvo
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ja estää liukastumista.

sekä kaatumisia.

oleviin kohteisiin.
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TM58 147 cm x 24.4 m 1 rulla/nippu 207 ltr
Raskas, sidottu & sulkukalvo 

TM19 48 cm x 24.4 m 2 rulla/nippu   135 ltr
Raskas, sidottu & sulkukalvo

TM29 74 cm x 24.4 m 1rulla/nippu  104 ltr
Raskas, sidottu & sulkukalvo

TM30 74 cm x 74 cm 30 rulla/nippu                       95 ltr
Raskas, sidottu & sulkukalvo

Pidä Trackmat paikoillaan Grip Stripillä

GSF75 Grip Strip for use with Trackmat 22.86 m/laatikko

TRACKMAT ... Vain öljylle tarkoitettu imeytysmatto kulutukselle 
alttiina oleviin kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja kestävyyttä.

•  Kulutusta kestävä päällykerros lujuuden ja kestävyyden maksimoimiseksi, sopii erinomaisesti kovalle 

•  Luistamaton selkäpuoli pitää maton paikoillaan.

•  Sulkukalvo rajoittaa nesteiden pääsyä lattialle.

•  Harmaa väri peittää tihkut ja vuodot ja lisää näin tuotteen käyttöikää.

•  UV-suojatun päällykerroksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön.

Sopii erinomaisesti autojen 

korjauksiin & huoltoon.

Pitää lattian siistinä.

UV-suojatun päällykerroksen 

ansiosta sopii erinomaisesti 
ulkokäyttöön

Trackmat peittää tahrat näkymättömiin.

36

kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
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BSM … Luistamattomat & nestettä läpäisemättömät matot.  
Sopivat erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin 
ja kulkuteille, joiden on pysyttävä kuivina, puhtaina ja luistamattomina.

• Luistamaton, nesteitä läpäisemätön sulkukalvo liittää 
maton tiukasti lattiaan ja estää nesteitä pääsemästä maton läpi. 
(Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista lattia ennen käyttöä)

• Selkäpuoli ei vääntyile eikä nurjahda.

• Neulalävistettyjen polypropyleenikuitujen ansiosta tuote 
on repäisyluja ja sopii siten erinomaisesti kovalle kulutukselle 

• Imee öljyä, vettä ja ei-aggressiivisia kemikaaleja.

• Estää lian kulkeutumisen paikasta toiseen.

BSM tekee työpisteestä kuivan ja estää liukastumisia.

BSM3650 MAT, 91cm x 15.25 m 1 rulla/laatikko 46 ltr
Keskipainava, sulkukalvolla

BSM150 MAT, 91 cm x 45.75 m 1 rulla/laatikko 140 ltr
Keskipainava, sulkukalvolla

SIR36 91 cm x 91.5 m 1 rulla/nippu 223 ltr
Keskipainava

SIR72 182 cm x 45.75 m 1 rulla/nippu 223 ltr
Keskipainava

SIR ... Imeytysrullat kovalle kulutukselle alttiina oleviin 
kohteisiin ja työpisteisiin, kun tavoitteena on siistit, turvalliset 
lattiat ja kulkutiet.

• Neulalävistetty polypropyleeni tekee tuotteesta 
repäisylujan. Kestää jopa trukin painon.

• Imee kaikkia nesteitä, myös 
aggressiivisia kemikaaleja.

• Harmaa väri peittää tahrat 
ja lisää tuotteen käyttöikää.

• Estää nesteitä 
kulkeutumasta paikasta 
toiseen. 

Kestää jopa trukin painon!
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SPC Slikstopper ... Paras keino estää nesteiden valuminen 
viemäreihin!

• Keltainen huomioväri.

• Kemikaalien sietokyky: valmistettu joustavasta PVC:stä ja sietää vettä, 
öljyä sekä monia kemikaaleja.

• Voidaan pestä vedellä ja saippualla ja käyttää uudelleen.

• Toimii parhaiten pehmeillä pinnoilla.

PVC18 SLIKSTOPPER, 46 cm x 46 cm 1/laatikko

PVC24 SLIKSTOPPER, 61 cm x 61 cm 1/laatikko

PVC36 SLIKSTOPPER, 92 cm x 92 cm 1/laatikko

PVC42 SLIKSTOPPER, 107 cm x 107 cm 1/laatikko

• Keltainen huomioväri.

• sietokyky: valmistettu polyuretaanista ja sietää
vettä, öljyä sekä monia kemikaaleja.

• Voidaan pestä vedellä ja saippualla ja käyttää uudelleen.

• Toimii parhaiten pehmeillä pinnoilla.

SPC vuodonrajain… Tarkoitettu vuotojen helppoon, 
nopeaan rajaamiseen tai suuntaamiseen!

Estää vuotoja pääsemästä viemäreihin.

Kantolaukkulla Slikstopper tai vuodonrajain voidaan helposti 
siirtää vuotopaikalle.

SB-3  3 m (L) x 10.5 cm (W) x 5.5 cm (H) 1/laatikko

BAG-PVC18  Laukku PVC18 or SB-3, Ø 20 cm x 60 cm

BAG-PVC24  Laukku PVC24, Ø 20 cm x 80 cm

BAG-PVC36  Laukku PVC36, Ø 25 cm x 110 cm

BAG-PVC42  Laukku PVC42, Ø 25 cm x 130 cm
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Muodostaa tiiviin esteen, joka estää nesteitä
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pääsemästä viemäreihin.

Tuote nro.                 Kuvaus                                                      Pakkaus     

Tuote nro.     Kuvaus                                     Pakkaus     

Tuote nro.                   Kuvaus           



Imeytyspakkaukset ... Valikoima imeytyspakkauksia 

kaikenlaisille vuodoille.
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Onnettomuuksia sattuu, joten niihin kannattaa varautua. SPC:lla on täydellinen valikoima erikokoisia
imeytyspakkauksia. Jokaista pakkausta on kolmea eri versiota:

Oil Only: Öljylle ja petrolipohjaisille nesteille.

Kunnossapito: Öljylle, vesipohjaisille sekä kemiallisille nesteille.

Kemikaaleille: Aggressiivisille ja vaarallisille nesteille.

Kannettavat pakkaukset ... Ensiapuna pienille vuodoille.

Economy Spill Kit -imeytyspakkaus

• Hyvin erottuva keltainen PVC-laukku, jossa kantokahvat.

• Kätevä koko: sopii hyvin pieniinkin tiloihin, kuten kuorma-auton 
istuimen alle tai taakse.

• Sopii erinomaisesti kuljetusliikkeille, jotka satunnaisesti kuljettavat 

• Kevyt, vesitiivis laukku pitää imeytystuotteet kuivina.

Rapid Response Kit -ensiapupakkaus

• Läpinäkyvä, kahvoilla varustettu säilytyspussi, joten imeytystuotteet ovat näkyvillä.

• Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan.

• Vesitiivis, kevyt pussi pitää imeytystuotteet kuivina.

Attack Pac -imeytyspakkaus

• Kertakäyttöpakkaus: sopii erinomaisesti pienille 

• UV-suojattu foliopakkaus suo-
jaa imeytystuotteita kosteu-

• Voidaan ripustaa seinälle 
lisävarusteena tulevalla 
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Sisältö                                                                            Tuote nro.                Imukyky

10 liinaa, 41 cm x 51 cm
2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm    Oil Only : SKO-PP 18 ltr
1 pari hanskoja Kunnossapito : SKA-PP 18 ltr
1 jätesäkki                                       Kemikaaleille : SKH-PP 16 ltr

12 liinaa, 41 cm x 51 cm
2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm    Oil Only : SKO-RRK 21 ltr
1 pari hanskoja                               Kunnossapito : SKA-RRK 21 ltr
2 jätesäkkiä                                    Kemikaaleille : SKH-RRK 18 ltr

15 liinaa, 43 cm x 48 cm
3 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm    Oil Only : SKO-ATK 104 ltr 4 kits/box
1 pari hanskoja                               Kunnossapito : SKA-ATK  67 ltt 4 kits/box
1 kpl suojalaseja                             Kemikaaleille : SKH-ATK  97 ltr 4 kits/box
1 jätesäkki

Lisävaruste ATKRO1: seinäkiinnike Attack Pacille

pieniä nestemääriä.

Sisältö                                                                            Tuote nro.                   Imukyky

vuodoille.

delta ja lialta.

seinäkiinnikkeellä.

Sisältö                                                                            Tuote nro.                   Imukyky                 Pakkaus



Nyt on tarjolla kokonaan uusi tapa säilyttää imeytystuotteita ja pitää ne heti käyttövalmiina vuotojen, tihkujen ja

valumien varalta. SPC:n Sorbent Center –imeytyskeskus voidaan joustavasti räätälöidä imeytystarpeidesi mukaisesti.
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Valitse tarpeisiisi sopiva Sorbent Center 
tai räätälöi se itse!

• Saatavissa eri kokoonpanoilla: vain öljylle 

tarkoitettu malli, ylläpitomalli tai kemikaaleille

• Jokaisen Sorbent Center –imeytyskeskuksen 

mukana tulee lisätarvikesarja, johon kuuluvat 

sulkimilla varustetut jätesäkit, suojalasit, suoja-

käsineet ja ohjekirja hätätilanteita varten.

• Tai osta Sorbent Center –kaappi itse ja hanki siihen 

valitsemasi imeytystuotteet!

Haluatko, että imeytystuotteiden säilyttäminen 
on helpompaa ja että ne ovat paremmin saatavilla?

SPC:n Sorbent Center –imeytyskeskuksen 
ainutlaatuiset ominaisuudet:

• Valmistettu lujasta, kestävästä, kemikaaleja sietävästä 

polyeteeni, mikä pidentää tuotteen käyttöikää!

• Kaksi käyttötarkoitusta: voidaan käyttää imeytyspakkauk-

sena tai imeytystuotteiden säilytys- & annostelu yksikkönä.

• Modulaarinen: Pinoamalla 2 tai 3 yksikköä päällekkäin 

saat kokonaisen imeytyskaapin.

• Pariovet: Tuotteet helposti ja nopeasti käsillä.

• Lisävarusteena tulevalla seinäkiinnikkeellä yksi yksikkö 

voidaan ripustaa seinälle.

• Kiinnitä pyörät ja Sorbet Centeristä tulee siirrettävä yksikkö!

SPC Sorbent Center ... Ensimmäinen 
moduulityyppinen, siirrettävä yksikkö, joka on tarkoitettu 
nimenomaan imeytystuotteille!
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tarkoitettu malli.



IM
E

Y
T

Y
S

P
A

K
K

A
U

K
S

E
T

Tuote nro             Kuvaus                                                                                                                 Imukyky

OIL ONLY

SCO-PRU 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m                                               206 ltr
(mukana tanko)

SCO-PSU 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm                           157 ltr
SCO-SWU 12 socs, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 pillows, 43 cm x 48 cm                                       96 ltr

KUNNOSSAPITO

SCA-PRU 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m                                               206 ltr
(mukana tanko)

SCA-PSU 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm                           155 ltr
SCA-SWU 12 makkaraa Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm                                96 tlr

KEMIKAALEILLE

SCH-PRU 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m                                               161 ltr
(mukana tanko)

SCH-PSU 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm                           133 ltr
SCH-SWU 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm                               98 ltr

Sorbent Center –imeytyskeskus (mukana imeytystuotteet ja lisätarvikesarja – osina)

SC-3000 Pelkkä kaappi (ilman imeytystuotteita ja lisätarvikesarjaa)

Sorbent Center –imeytyskeskus (mukana imeytystuotteet ja lisätarvikesarja – osina)

SC-4 5 pyörää (Ø 7 cm) (Yksi- tai kaksiosaista yksikköä varten)
SC-ACC Lisätarvikesarja (suojalasit, hanskat, jätesäkkejä sulkimilla, ohjekirja hätätilanteita varten) 
SC-MB Seinä kiinnike (Yhden yksikön seinään kiinnittämistä varten)
SC-D15 Rullan tanko 43 cm
SC-D40 Rullan tanko 106 cm

Lisätarvikkeet
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Tuote nro             Kuvaus                   

Tuote nro             Kuvaus                   



IM
E

Y
T

Y
S

P
A

K
K

A
U

K
S

E
T Imeytystynnyripakkaukset … Keskisuurille ja suurille vuodoille.

Suojaa imeytystuotteita kosteudelta, lialta & vahingoittumiselta.

Lab Pack

• Sopii erinomaisesti keskisuurille vuodoille.

• Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.

• Ruuvattavan kannen ansiosta tuotteet ovat helposti saatavilla.

• Voidaan käyttää käytettyjen imeytystuotteiden kuljettamiseen.

200 Litran Tynnyri

• Sopii erinomaisesti keskisuurille ja suurille vuodoille.

• Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.

• Vipulukitteinen kansi nopeuttaa tuotteiden esille ottamista.

• Voidaan käyttää käytettyjen imeytystuotteiden kuljettamiseen.

360 Litran Overpack Tynnyri

• Sopii erinomaisesti suurille vuodoille.

• Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.

• Muotoiltu niin, että siitä saa hyvän otteen ja voidaan helposti
nostaa trukilla tai kuljetusvaunulla.
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12 liinaa, 41 cm x 51 cm
3 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm     Oil Only : SKO-20 59 ltr
2 tyynyä, 43 cm x 48 cm                 Kunnossapito : SKA-20 59 ltr
1 pari hanskoja                                Kemikaaleille : SKH-20 57 ltr
Suojalasit
3 jätesäkkiä
Ohjekirja hätätilanteita varten

100 liinaa,, 41 cm x 51 cm
8 tyynyä, 43 cm x 48 cm Oil Only : SKO-95 268 ltr
12 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm   Kunnossapito: SKA-95 264 ltr
8 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm     Kemikaaleille: SKH-95 279 ltr
50 pyyhettä, 30 cm x 38 cm
1 pari hanskoja
Suojalasit
10 jätesäkkiä
Ohjekirja hätätilanteita varten

50 liinaa, 41 cm x 51 cm
8 tyynyä, 43 cm x 48 cm                   Oil Only: SKO-55 152 ltr
4 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm       Kunnossapito: SKA-55 152 ltr
1 pari hanskoja                                  Kemikaaleille: SKH-55 142 ltr
Suojalasit
5 jätesäkkiä
Ohjekirja hätätilanteita varten

Sisältö                                                                            Tuote nro.               Imukyky

Sisältö                                                                            Tuote nro.         Imukyky

Sisältö                                                                            Tuote nro.             Imukyky
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Spill Kaddie

• Suositellaan keskikokoisille vuodoille ja ylläpitotöihin.

• Varustettu pariovella, joten tuotteet ovat helposti saatavilla.

• Hyllyjen ja lokeroiden ansiosta imeytystuotteet pysyvät järjestyksessä.

• Säänkestävä ja kemikaaleja sietävä vaunu suojaa imeytystuotteita lialta, 
kosteudelta ja vahingoittumiselta.

• Mahtuu helposti kapeista käytävistä ja oviaukoista.

• Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.

Siirettävä Imeytysapuyksikkö

• Keskisuurille vuodoille.

• Säänkestävä polyetyleenistä valmistettu astia suojaa 
imeytystuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoittumiselta.

• Saranoidun kannen ansiosta tuote on helposti saatavilla.

• Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.

Spill Truck -vaunu

• Sopii erinomaisesti suurille vuodoille.

• Kannen ansiosta tuotteet helposti saatavilla.

• Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.

• Säänkestävä ja kemikaaleja sietävä astia suojaa imeytystuotteita 
kosteudelta, lialta ja vahingoittumiselta.

Siirrettävät imeytyspakkaukset  … Nopeaa vuotojen 
torjuntaa eri kohteissa.

43

1 tuplaperf. rullal, 38 cm x 22 m
2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm    Oil Only: SKO-CART 69 ltr
1 makkara, Ø 7.6 cm x 244 cm      Kunnossapito: SKA-CART 69 ltr
6 tyynyä, 23 cm x 23 cm                Kemikaaleille: SKH-CART 59 ltr
Suojalasit & suojahanskat
2 jätesäkkiä  / Ohjekirja hätätilanteita varten

50 liinaa, 41 cm x 51 cm
12 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm                       Oil Only: SKO-120 123 liters
6 tyynyä, 43 cm x 48 cm                                     Kunnossapito: SKA-120 124 liters
Suojalasit & suojahanskat                                   Kemikaaleille: SKH-120 128 liters
3 jätesäkkiä / 

150 liinaa, 41 cm x 51 cm
6 makkaraa, Ø 7.6 cm x 244 cm                         Oil Only: SKO-240 251 liters
8 tyynyä, 43 cm x 48 cm                                     Kunnossapito: SKA-240 249 liters
2xsuojalasit & 2xsuojahanskat                            Kemikaaleille: SKH-240 233 liters
6 jätesäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten

150 liinaa, 41 cm x 51 cm
36 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm                       Oil Only: SKO-XLT 619 ltr
20 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm                       Kunnossapito: SKA-XLT 620 ltr
16 tyynyä, 43 cm x 48 cm                                   Kemikaaleille: SKH-XLT 601 ltr
50 pyyhettä, 30 cm x 38 cm
Suojalasit & suojahanskat
30 jätesäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten

Sisältö                                                                            Tuote nro.               Imukyky

Sisältö                                                                 Tuote nro.                                        Imukyky

Sisältö                                                                Tuote nro.                                        Imukyky
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• Kätevä koko: voidaan helposti sijoittaa paikoilleen ja käsitellä.

• Mahtuu pieneenkin tilaan.

• Sopii erinomaisesti palolaitoksille, ensivastetoimintaan sekä 
vesi- ja tieliikenneyritysten käyttöön.

• Kevyt – sopii erinomaisesti syrjäisille, vaikeapääsyisille alueille.

• Suojattu ketju parantaa tukevuutta.

• PVC-pinnoitteinen materiaali parantaa kestävyyttä.

• Lisätarvikkeena on saatavissa PVC-kantolaukku,  joka suojaa puomia
säilytyksen aikana ja helpottaa sen kuljettamista. 

SPC Mini Boom … Sopivat erinomaisesti 
pieniin sisämaan puroihin tai jokiin päässeiden 

SPC Junior Boom … Isompi säänkestävä, 
hankausta sietävä rajauspuomi, joka sopii 
erinomaisesti toistuvaan käyttöön.

• Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi heikosti virtaavassa vedessä.

• Alumiiniset ASTM-liittimet, joilla puomijaksot voidaan liittää yhteen.

• Puomin päässä on lenkit vetämistä ja kiinnittämistä varten..

• Ergonomiset kahvat helpottavat ASTM-liittimien kiinnittämistä.

• Lisävarusteena saatavissa koho-osa, jonka avulla puomi nousee & laskee 
aaltojen ja vuoroveden mukana.

• Suojattu ketju lisää tukevuutta.

• PVC-pinnoitteinen materiaali parantaa kestävyyttä.

SPCJR-1210 JUNIOR BOOM,korkeust 45 cm Yksif 30 m jakso
(15 cm kelluva osa – 30 cm helma)

SPCJR-1205 JUNIOR BOOM, korkeus 45 cm Yksi 15 m jakso
(15 cm kelluva osa – 30 cm helma)

SPCMB-0525 MINI BOOM, korkeus 20 cm Yksi 7.5 m jakso
(7.5 cm kelluva osa – 12.5 cm helma)

SPCMB-BAG KANTOLAUKKU SPC Mini Boomille
(laukkuun mahtuu 2 Mini Boomia)
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vuotojen rajaamiseen.

vaikka yksin.

Tuote nro.                 Kuvaus                                                    Pakkaus

Tuote nro.                 Kuvaus                                                    Pakkaus
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SPC Sweep … Pyyhkäisee öljyn vedenpinnalta.

.

• Hankausta sietävä sininen, neulasidottu pintamateriaali 
lisää tukevuutta ja kestävyyttä.

• Koko tuotteen pituudelta ulottuva nailonhihna 
mahdollistaa pyyhkäisynauhan kiinnittämisen puomiin 

• Vahvistettu hihna mahdollistaa myös useampien 
kiinnittämisen ja helpottaa nauhan takaisinvetämistä 
nauhan kyllästymisen jälkeen.

SPC öljyverkot & vetonuotat  …Erinomainen imeytystuote 
raskaiden öljyjen poistamiseen.

• erinomaisesti esimerkiksi bunkkeri C –öljylle, raakaöljyille & öljyille nro. 4, 5 & 6.

• Hyvä imukyky: imee 20 – 60 kertaa oman painonsa verran.

• Toimii tehokkaasti myös alle nollan lämpötiloissa.

• Voidaan pestä ja käyttää uudelleen.

• Saatavissa Oil Nets –öljyverkot, jotka sopivat hyvin kivien ja seinämien
puhdistamiseen ja Drag Nets –verkot rantojen puhdistamiseen tai 

Nailonhihna

lisää vahvuutta. Sopii erinomaisesti vedettäväksi veneen perässä

Helppo vetää ylös.

SPC1900 PYYHE,  48 cm x 30.5 m 1 /nippu 94 ltr

ONO30 yksittäiset ÖLJY VERKOT                           30 kpl/nippu                              57 ltr

ODN08 ÖLJY VERKOT                                            30 kpl/köys                               57 ltr
30 verkkoa 15m köydessä
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tai sen vetämisen veneen perässä.

Tuote nro.           Kuvaus                                                         Pakkaus                                  Imukyky

vedettäviksi veneen perässä.

Tuote nro.           Kuvaus                                                         Pakkaus                                  Imukyky
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T SF Mikrokuidut … Sopivat erinomaisesti 

poistetaan vedestä ennen veden juoksutusta.

• Hyvä imukyky: imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran.

• Kuidut mahtuvat hyvin mikä tahansa kokoisen tai muotoisen 
kappaleen sisään.

SPC27 Rouhe … Pienille, suppeille vuodoille.

• Sopii erinomaisesti pienille vuodoille vaikeapääsyisiin paikkoihin.

• Helppo käyttää: rouhetta heitetään vuotaneen nesteen päälle ja 
kuidut alkavat välittömästi imeä nestettä.

• Kelluu myös öljyllä täyttyneenä.

• Pölytön.

Cansorb … Täysin orgaaninen vain 
öljylle tarkoitettu rouhe öljyn poistamiseksi  
maasta tai vedestä.

• Valmistettu korkealaatuisesta rahkasammaleesta.

• Imee nopeasti suuren imukykynsä ansiosta.

• Imee öljyn joutuessaan sen kanssa kosketuksiin.

SF1 MIKROKUIDUT, irrallaan                             50kg/laatikko                                       868 ltr

PSF15 PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m 15 patruunaa/laatikko 208 ltr

PSF40 PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m 40 patruunaa/laatikko 556 ltr

SPC27 ROUHE, irrallaan 12.3 kg/bale 177 liters

CS-CB18 CANSORB, puristettu                                   57 ltr/pakkaus                                  68 ltr
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Tuote nro.            Kuvaus                                                        Pakkaus                                             Imukyky

Tuote nro.             Kuvaus                                                  Pakkaus                                        Imukyky

Tuote nro.             Kuvaus                                                        Pakkaus                                          Imukyky



SF Mikrokuidut ... erityisesti öljyn suodattamiseen vedestä 
ja kosteasta ilmasta.

• Hyvä imukyky: imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran.

• Suodattaa myös hyvin pienellä virtausnopeudella.

• Öljyisen nesteen läpivirtaukseen ei tarvita paineen 
lisäämistä.

Patruunat suodattimella varustettuja 

Jäteveden suodattaminen ennen sen laskemista.

• Kuidut mahtuvat hyvin mikä tahansa
kokoisen tai muotoisen kappaleen sisään.

• Lukuisia sovellusmahdollisuuksia: voidaan 
käyttää esimerkiksi kompressorien 
esisuodattimina, maalin tai veden 
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sulkuja varten.

suodattamisessa jne.

SF1 MIKROKUIDUT, irrallaan                             50kg/laatikko                                       868 ltr

PSF15 PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m 15 patruunaa/laatikko 208 ltr

PSF40 PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m 40 patruunaa/laatikko 556 ltr

Tuote nro.            Kuvaus                                                        Pakkaus                                             Imukyky
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tynnyrien käsittelyyn ja varastointiin, nesteiden annosteluun sekä vaarallisten 

aineiden kuljettamiseen hävitettäviksi.

Valumatasot ... Rajaa tynnyrien täytön & annostelun  
yhteydessä syntyneet vuodot.

• Lisätarvikkeena saatavissa liitoskappaleet, joilla 
yksiköitä voidaan lukita toisiinsa varastotilan lisäämiseksi.

Tuote nro.         Kuvaus                          Ulkomitat                                                     Tilavuus           Kantavuus

S-CO-SD-2 Valumataso, 2 tynnyrille    1245 (W) x 635 (L) x 140 (H) mm                 83 ltr              1089 kg

S-CO-SD-4 Valumataso, 4 tynnyrille    1245 (W) x 1245 (L) x 140 (H) mm             163 ltr              2722 kg

S-CO-SDR Luiska                                1219 (W) x 838 (L) x 159 (H) mm                                         454 kg

S-CO-GC Kiinnikkeet 102 mm x  51 mm
Ruostumatonta terästä, 1 pari

S-CO-DK Sump Drain Kit kokooja sarja *

Valumalavat ... Sopivat erinomaisesti 110 ja
200 litran tynnyrien tai muiden astioiden 
säilyttämiseen sisätiloissa.

• Pitää lattian siistinä. Ei enää liukastumisia tai kaatumisia liukkaan lattian takia.

• Paikoilleen asettuvat ristikot, jotka on nopea ja helppo puhdistaa.

• Leveät nostoaukot trukille helpottavat täysinäisten lavojen 

• Lisävarusteena saatavissa luiska, joka helpottaa 
raskaiden tynnyrien lastausta ja purkamista.

S-CO-DP-2 Valumalava, 2 tynnyrille  1245 (W) x 635 (L) x 394 (H) mm             250 ltr               1134 kg

S-CO-DP-4 Valumalava, 4 tynnyrille  1245 (W) x 1245 (L) x 260 (H) mm           273 ltr               2268 kg

S-CO-PR Luiska 4 tynnyrille           1245 (W) x 838 (L) x 267 (H) mm                                        454 kg

• Pitää lattian turvallisena ja puhtaana ja parantaa näin työntekijöiden 
turvallisuutta. Parantaa turvallisuutta, sillä kuiva lattia ehkäisee kaatumista.

• Sopii erinomaisesti kemikaalien ja akkujen varastointiin.

• Luiska helpottaa raskaiden tynnyrien lastausta ja purkamista. 
Luistamista estävä pinta parantaa turvallisuutta. 

• Sump Drain Kit –kokoojasarjalla lavat voidaan liittää paikan 
päällä yhteen kokoojan tilavuuden lisäämiseksi
 – vuotolavoja halvempi vaihtoehto.
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* Sarjaan kuuluu: 1 pari ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, 1 pari kumisia läpivientirenkaita ja 1 Teflon-siirtoputki

siirtämistä.
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Tynnyrinsäilytysasema ... Tehokas tynnyrivarasto, kätevä 
vuodonhallinta & turvallinen nesteiden annostelu.

Valumakärry … Ratkaisu painavien tynnyrien annosteluun, 
säilyttämiseen ja siirtämiseen laitoksen sisällä.

• Pitää työpisteen siistinä ja turvallisena. Vuoto pysyy yksikön 
sisällä, eli ei enää likaisia ja liukkaita lattioita.

• työntekijöiden turvallisuutta… ergonominen muotoilu ja kallistus-/
pysäytysmahdollisuus vähentävät selän rasittumista ja vahinkoja.

• Lisää tehokkuutta, sillä se vähentää tarpeetonta ja vaarallista 
tynnyrien käsittelyä. 

• Avoimen kokoojan ansiosta puhdistaminen on nopeaa ja helppoa.

• Nailonhihnat pitävät tynnyrit tukevasti paikoillaan.

S-CO-DMC-BM Perusmoduuli            1245 (W) x 1499 (L) x 660 (H) mm              250 ltr                1361 kg

S-CO-DMC-SM Pinomoduuli              1245 (W) x 1168 (L) x 305 (H) mm                                          680 kg

S-CO-DMC-DS Annostelutaso             495 (W) x   476 (L) x 419 (H) mm                                            27 kg

S-CO-ST Valumakärry 813 (W) x 1835 (L) x 686 (H) mm 250 ltr 272 kg 

Suppilo … Yksinkertainen, kustannustehokas tapa kerätä nesteitä 
ja pitää tynnyrin kansi puhtaana.

• Mahdollistaa tynnyrien pinoamisen päällekkäin ja säästää siten lattia-alaa.

• Suojaa lattiaa satunnaisilta vuodoilta ja roiskeilta nesteitä annosteltaessa.

• Tekee työympäristöstä turvallisen ja siistin. Auttaa estämään liukkaan lattian aiheuttamia liukastumisia

Pinomoduuli

• Tuplaa järjestelmän kapasiteetin, 
sillä siihen mahtuu kaksi tynnyriä

Annostelutaso

• Helpottaa nesteiden annostelua 
ylemmältä tasolta.

Perusmoduuli

• Tarkoitettu kahdelle tynnyrille.

• Trukille tarkoitetut nostoaukot 
helpottavat siirtämistä.

• Leveän, avoimen kokoojan ansiosta 
vuodot ja valumat on helppo havaita 
sekä puhdistaa.

• Pitää tynnyrin kannet ja tynnyrivaraston siistinä ja turvallisena.  
Ei enää tynnyrin kylkeä pitkin valuvia pumppuvuotoja, jotka 
aiheuttavat liukastumisia ja kaatumisia.

• Leveä aukko nopeuttaa ja helpottaa kaatamista.

• Pykälöity, viisto rakenne minimoi roiskeet ja estää tynnyreitä 
sotkeutumasta. 

• Iso, tasainen putki mahdollistaa maalitölkkien, suodattimien ja 
sankojen jne. tyhjentämisen.

S-CO-SF Suppilo ei syttyville nesteill      533 (D) x 83 (H) mm 9 ltr

S-CO-SF-F Suppilo syttyville nesteill  533 (D) x 83 (H) mm 9 ltr
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ja kaatumisia.

lisää.
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Leveä aukko nopeuttaa ja helpottaa kaatamista.
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Sentry QuickBerm OS ... Siirrettävä, läpiajettava 
vuodonrajausjärjestelmä.

SB-SQ3 Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 2,830  ltr
3 m x 3 m x  30.5 cm

SB-SQ8 Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 7,356  ltr
3 m x 7.9 m x 30.5 cm

SB-SQ11 Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 12,227  ltr
3.6 m x 10.9 m x 30.5 cm

SB-SQ15 Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 16,980  ltr
3.6 m x 15.2 m x 30.5 cm

SB-SQ16 Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 21,396  ltr
4.2 m x 16.4 m x 30.5 cm

SB-SQ20 Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 29,888  ltr
4.8 m x 20.1 m x 30.5 cm

• Helppo pystyttää yksiosaisen rakenteensa ansiosta.

• Lukituslevy tukee seinän pystyasentoon.

• Kestävät alumiinista valmistetut hihnamalliset tuet voidaan 
laskea vaakatasoon, minkä ansiosta järjestelmä on läpiajettava
 (renkaat eivät puhkea) ja kestää käytössä pidempään.

• Valmistettu kevyestä vinyylistä, 
joten järjestelmä on kestävä ja 
helposti kuljetettava.

• Ulkopuolella hihnamalliset tuet, jotka helpottavat 
kokooja-alueen siivoamista ja puhdistamista.

• Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan.

Sentry Lite ... Kätevä ei-läpiajettava 
vuodonrajauspato.

• erinomaisesti muuntajavarastoihin, säiliörepeämiin ja 
välineiden/henkilöstön puhdistamiseen.

• Valmistettu kevyestä vinyylistä, joten voidaan helposti 
sijoittaa paikoilleen ja käsitellä vaikka yksin.

• Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan. Erinomainen ratkaisu 
hätäajoneuvoihin, kuorma-autoihin ja korjauspajoille.

• Voidaan käyttää uudelleen, joten säästää kustannuksia.

Huom: Lisätarvikkeina saatavissa ulkotiloihin ja rautatiekiskojen väliin tarkoitettuja mattoja. Tuotteet suojaavat 
vuodonrajauspatoa kivien, rakennusjätteiden ja renkaiden aiheuttamilta vaurioilta. Saatavissamyös räätälöityjä kokoja.

SB-SL44 Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli                                              299 ltr
1.2 m x 1.2 m x 20 cm

SB-SL46 Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli 450 ltr
1.2 m x 1.8 m x 20 cm

SB-SL48 Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli                                              602 ltr
1.2 m x 2.4 m x 20 cm
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Muutama sana laadusta  ... L
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Me SPC:llä suhtaudumme laatuun vakavasti. Laadunvalvontaohjelmamme koostuu seuraavista toimenpiteistä:

• Yleisten teknisten ominaisuuksien määrittely kaikille tuotteille.

• Sisääntulevan hartsin testaaminen niin, että vastaa vaatimuksiamme.

• Testaaminen valmistusprosessin aikana.

• Valmiin tuotteen testaaminen valmistusprosessin jälkeen.

SPC antaa tuotteilleen yksinkertaisimman mahdollisen takuun: 
Jos tuote ei ole hyvä, teemme  siitä sellaisen!

Raaka-aineen testaaminen.   Testaaminen valmistuksen aikana.  Valmiiden tuotteiden testaaminen.
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Me SPC:llä uskomme, että valistunut ostaja on paras asiakkaamme. Vaikka imeytysliinat ehkä näyttävätkin 
keskenään samanlaisilta, ne eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä ja myös niiden suorituskyky on erilainen! 
Vaikka esimerkiksi jokin liina on paksumpi kuin jokin toinen liina, se ei välttämättä ole imukykyisempi, 
vaan tilanne on itse asiassa usein täysin päinvastainen. Koostumukseltaan tiheämpi tuote saattaakin imeä 
vähemmän, ei enemmän!

Todellinen laatu määräytyy tuotteen imukyvyn – ei painon – perusteella. Tärkeintä on tuotteen imukyky 
kilogrammaa kohden, sillä siinä näkyy tuotteen tehokkuus. SPC:n uusi MAXX-teknologia on hyvä 
esimerkki kevyemmästä tuotteesta, joka imee enemmän kilogrammaa kohden kuin perinteiset 
sulapuhalletut imeytystuotteet. Siten saat pienemmällä tuotemäärällä imeytettyä enemmän öljyä, mikä 
pienentää hävittämiskustannuksia.

Imukyky on tietenkin tärkeä ominaisuus, mutta se ei suinkaan ole ainoa tekijä, joka on otettava huomioon 
imeytystuotteita ostettaessa. On muistettava myös muut tuotteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät - 
tuotteen lujuus, hankauskestävyys ja nukkaisuus voivat myös olla tärkeitä ominaisuuksia riippuen tietysti 
tuotteen käyttötarkoituksesta.

Jos et siis osaa valita parasta mahdollista tuotetta painon tai paksuuden perusteella, mikä
neuvoksi? Parhaan tuloksen saat kun otat yhteyttä luotettavaan toimittajaan, jonka tuotteet on testattu 
hyväksytyn standardin mukaisesti ja joka pystyy esittämään tuotteistaan tarkat tiedot.

SPC ja muut vastuunsa tuntevat valmistajat ovat tehneet läheistä yhteistyötä EDANAn (Euroopan
kertakäyttöisten & kuitutuotteiden liitto) yleisen standardin kehittämiseksi SPPP-imeytystuotteiden 
testaamista varten. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle standardi, jonka pohjalta kaikki imeytystuotteet 
voidaan yhdenmukaisesti testata ja niiden laatu varmistaa.
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