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Tekniskt datablad

SPC kamoufl agemönstrad absorbent på rulle - ABSC -

 A Produktbeskrivning
• Typ: Kamoufl agemönstrad, tryckt absorbent med perforering på bredden (23 cm) och längden (19 mm).
• Storlek: 38 cm bred , 46 m lång.
• Färg: Grå.
• Materialsammansättning: Polypropen >98%, ytskikt < 1%, färgpigment < 0,1%.
• Struktur:  Fyllning: superabsorberande polymer

Ytskikt: nonwoven spunbond polypropen (fi brer Ø 15-30 mm).
• Tillverkningsteknologi: Meltblown + spunbond.
• Absorbtion: 3-skiktig nonwoven bestående av mikrofi brer (Ø 2-10 micron). Ytskikt i spunbond.
• Absorbtionsförmåga: 99 l/förpackning (mättad, medelviskositet 12,5x).
• Användningsområden: Sanering av spill (kemikalier i svaga koncentrationer, olje-, vatten- och lösningsmedelsbaserade vätskor).

 A Förpackning
• Typ av förpackning: Kartong
• Antal/förpackning: 1 rulle
• Förpackningens vikt:  8.4 kg (6.7 kg)
• Förpackningens mått:  43 cm x 43 cm x 38 cm

 A Fysiska egenskaper

Beskrivning SPC testmetod Måttenhet Nominellt värde Tolerans (+/-)

Vikt SPCTM-002A g/m2 384 38,4

Absorbtion ** SPCTM-004B gL/gS 12,5 2

Draghållfasthet SPCTM-007 daN 16 1,6

Färg Visuell --- Grå + tryck Standard

** Testerna avseende produktens absorbtionsförmåga är baserade på ASTM F726 och använder sig av olja typ SAE20 (medelviskositet).

Ovan nämnda mätvärden är nominella och har observerats under tillverkning eller vid kvalitetskontroller. De nominella mätvärdena kan variera och beror på hur 
produkten används, lagras och transporteras.

Produkten ska vid leveranstillfället vara fri från tillverkningsfel i form av revor, hål och sprickor.

Reklamation av felaktiga varor måste göras inom 60 dagar efter mottagande.

Detta datablad utarbetades 18.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


