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Green-sorb  
 
Absorptiekorrels  
 
Eigenschappen en toepassing: 
Green-sorb is een nieuw soort absorptie korrel van zeer hoge kwaliteit. 
Green-sorb is een tweevoudig gecalsineerd attapulgiet, zonder chemische toevoeging, 
En met een neutrale pH waarde. 
Green-sorb is een natuurlijk mineraal van amerikaanse oorsprong. 
Green-sorb is in Amerika ontwikkeld voor een moderne eigentijdse bestrijding van milieu  
Vervuilende vloeistoffen op vloeren, wegen etc. 
Green-sorb heeft een stabiele korrel grote van 18/40 
 
Voordelen: 
Werkt snel en geeft daardoor minder bodemverontreiniging 
Groot absorptie vermogen. Voor elke vloeistof te gebruiken. Op elke vloer te gebruiken.  
Stofvrij. Door unieke korrel grote anti-slip. Door grote en snelle absorptie, minder  
verdamping van schadelijke stoffen en/of brandbare stoffen. Economisch in gebruik  
door aktieve korrel en groot absorptie vermogen, geeft een bewerkings oppervlak van  
6 , 2 m2 per kg Green-sorb. Green-sorb is geschikt om meerdere malen te hergebruiken,  
en geeft daardoor beduidend minder chemisch afval. Ondanks het zeer hoge 
absorptievermogen van Green-sorb laat het de opgenomen vervuiling niet los. 
 
Vergelijking: Green-sorb met een Europese korrel 
 
Een vloeroppervlak van 100m2 welke gelijkmatig is vervuild, heeft een  
theoretische capaciteit van 80 kg Europees materiaal nodig.      
Met Green-sorb kunt u dit probleem oplossen met 16kg 
 
Technische gegevens: 
Korrelgroote : 100% tussen 18/60 Mesh. (stofvrij) 
Soortelijk gewicht : 420 – 450 
Aantal korrels per kg : 6.6 – 11 miljoen 
Hardheid : 75.0 – 90 
Aktieve oppervlakte : 260 m2/gram 
 
Absorptievermogen: 
1 kg Green-sorb absorbeert 2,4 – 2,6 liter H 
   absorptievermogen tussen de 240 en 260% 
1 liter Green-sorb absorbeert 1,05 – 1,15 liter H 
   absorptievermogen tussen de 105 en 115% 
 
Verpakking: 
00209000 Green-sorb  bl/18 kg  
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Verwante artikelen:   
00209200 Green-sorb Vat  
 
 
 

 
00209500 Green-sorbbak  
Mobiel doseersysteem met twee vakken.  
Inhoud: 285 liter.  
Buitenafmeting: L104 x B64 x H67 cm. 
Binnenafmeting: L93 x B59 x H51,5 cm.  
Insteekhoogte oppoten: 14 cm en op wielen: 26 cm. 

 
 
00209600 Green-sorbbak deksel  
 
 


