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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.1. Termin absorpcji

POJĘCIE

Termin absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) - termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces 
wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę 

ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.). (źródło wikipedia)

Jeżeli odniesiemy absorbcję do sorbentów to ich zadaniem jest zaabsorbowanie wycieków substancji 
chemicznych, niebezpiecznych i agresywnych chemicznie. Sorbenty wiążą na stałe ciecze. Im lepszy sorbent 

tym większa zdolność pochłaniania, a co za tym idzie mniej odpadów.

W naszej ofercie posiadamy tylko najwyższej jakości sorbenty trzywarstwowe. Tylko tego rodzaju sorbent 
gwarantuje najwyższą zdolność pochłaniania chemikaliów oraz odporność na działania mechaniczne. 
Można po nim chodzić,  a nawet poruszać się wózkiem widłowym. Wszystkie nasze sorbenty są perforowane po 

długości i szerokości. Bardzo prosto można tworzyć z rolek chodniki sorpcyjne, maty i arkusze.

Polipropylenowa przepuszczająca siateczka z lejkowym 
zakończeniem – co oznacza, że nie „wypuszcza” 

zaabsorbowanych wycieków, kolejną warstwą 
są sprasowane ze sobą płachty sorbcyjne i ostatnią 

warstwą jest siateczka polipropylenowa z lejkowym 
zakończeniem.

Zastosowanie siateczki polipropylenowej z obu 
stron sorbentu gwarantuje:

odporność mechaniczną sorbentu; można po 
nim chodzić i jeździć

lejkowe zakończenie zabezpiecza przed 
wydostawaniem się zaabsorbowanej substancji

zabezpiecza przed mechaceniem się sorbentu

POSIADAMY TYLKO NAWYŻSZEJ JAKOŚCI SORBENTY TRZYWARSTWOWE !

DBAJMY O ŚRODOWISKO 
 ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE 
  REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK !

NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ: AKTUALNY ATEST HIGIENICZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ZAKŁAD TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA
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1.2. Sorbenty uniwersalne

ARKUSZE SORPCYJNE 2

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE4

1

2

3

4

Uniwersalny sorbent polipropylenowy w rolkach. Przystosowana do absorpcji wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów 
ropopochodnych i chemikaliów. Idealny do stosowania wewnątrz pomieszczeń  do zabezpieczania szlaków komunikacyjnych, usuwania 
wycieków spod maszyn, nieszczelnych  pojemników i przewodów hydraulicznych. Dzięki dużej zdolności sorpcyjnej zmniejsza ilość 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Dzięki swojej wyjątkowej odporności sorbent ten sprawdza się idealnie jako chodnik 
roboczy.

Arkusze wykonane są w 100% z mikrowłókien ułożonych w warstwach połączonych ze sobą w procesie prasowania na 
gorąco. Spodnia warstwa arkusza została dodatkowo wzmocniona, przez co stała się bardziej odporna na rozciąganie i strzępienie. 
Przystosowane do absorpcji wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów ropopochodnych i chemikaliów. Arkusze posiadają 
poziome i pionowe perforacje, pozwalające dzielić je na mniejsze kawałki, co przyczynia się do wydłużenia żywotności produktu, a tym 
samym ograniczenia kosztów.

Poduszki sorpcyjne, dzięki swojej budowie pozwalają stworzyć zaporę i ograniczyć powierzchnię powstałego wycieku. Profilaktycznie 
umieszczone w trudno dostępnych miejscach np. w szczelinach między maszynami, pozwalają zapobiegać powstawaniu 
przypadkowych wycieków.

ROLKI SORPCYJNE

ARKUSZE SORPCYJNE

PODUSZKI SORPCYJNE

Sorbenty są wykonane z mikrowłókien polipropylenowych celulozowych umieszczonych w pokrowcu wykonanym 
z włókniny. Nie zawierają silikonu. Rękawy sorpcyjne, dzięki swojej budowie pozwalają stworzyć zaporę i ograniczyć 
powierzchnię powstałego wycieku. Profilaktycznie umieszczone w trudno dostępnych miejscach np. w szczelinach między maszynami, 
pozwalają zapobiegać powstawaniu przypadkowych wycieków. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura dochodzi do 160 °C.

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE

PODUSZKI SORPCYJNE3

ROLKI SORPCYJNE1

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

1.1. Termin absorpcji
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1.2. Sorbenty uniwersalne

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nazwa ROLKA MAŁA ROLKA ŚREDNIA ROLKA DŁUGA ROLKA WYSOKA

wymiar 0,41 x 46 m 0,41 x 61 m 0,41 x 92 m 0,82 x 92 m

ilość w opakowaniu 2 rolki 2 rolki 2 rolki 1 rolka

absorpcja 242 litry/opk. 167 litrów/opk. 242 litry/opk. 242 litry/opk.

nr artykułu DB-91 DB-98 DB-96 DB-95

nazwa ROLKA DUŻA ROLKA ŚREDNIA MULTIMATA MAŁA

wymiar 0,82 x 46 m 0,82 x 61 m 0,41 x 46 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

absorpcja 242 litry/opk. 167 litrów/opk. 106 litrów/opk.

nr artykułu DB-90 DB-97 DB-914

m m m

m

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

Jak prawidłowo stosować sorbent polipropylenowy w rolce ?

Zapraszamy do obejrzenia video instrukcji na naszym kanale: youtube.com/ikapolTV

ROLKI UNIWERSALNE

Rolki do absorpcji między innymi olejów, wody, rozpuszczalników, chemikaliów
 
Sorbent należy rozłożyć w celach profilaktycznych pod maszynami i innymi urządzeniami, z których 
mogą wyciekać płyny. Nasze sorbenty posiadają poziome i pionowe perforacje, co przyczynia się 
do wydłużenia żywotności produktu, a tym samym ograniczenia kosztów. Sorbenty są wykonane w 
100% z mikrowłókien ułożonych w siedmiu warstwach, połączonych ze sobą w procesie prasowania 
na gorąco.

613 pln 631 pln 638 pln

602 pln

613 pln 631 pln 419 pln

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO
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1.2. Sorbenty uniwersalne

nazwa ROLKA ANTYPOŚLIZGOWA UNI CELULOZOWA DUŻA UNI CELULOZOWA MAŁA

wymiar 1 x 10 m 1 x 46 m 0,51 x 46 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

absorpcja 25 litrów/opk. 421 litrów/opk. 210 litrów/opk.

nr artykułu 521010 151040 151048

nazwa UNI DUŻA UNI MAŁA UNI DUŻA SM UNI MAŁA SM

wymiar 0,80 x 50 m 0,40 x 50 m 1 x 50 m 0,50 x 50 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki 1 rolka 2 rolki

absorpcja 248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 248 litrów/opk.

nr artykułu 622 623 624 625

nazwa MATA WIELOFUNKCYJNA MATA WIELOFUNKCYJNA DUŻA MATA WIELOFUNKCYJNA MAŁA

wymiar 0,91 x 30 m 0,91 x 91 m 0,91 x 30 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

absorpcja 11 litrów/opk. 33 litry/opk. 11 litrów/opk.

nr artykułu TR-91 TR-95 TR-90

m m m

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

m

f f f

449 pln
449 pln

650 pln
620 pln

104 pln 1 804 pln

902 pln

856 pln 1 931 pln

963 pln

856 pln

nr
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rt
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R-

91

nazwa ROLKA MASKUJĄCA WD ROLKA MASKUJĄCA WM

wymiar 0,76 x 46 m 0,38 x 46 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki

absorpcja 242 litry/opk. 242 litry/opk.

nr artykułu DS-93 DS-94

785 pln

785 pln

m m
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785 pln

nr artykułu: D
S-93

m m

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU
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1.2. Sorbenty uniwersalne

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?
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1.2. Sorbenty uniwersalne1.2. Sorbenty uniwersalne

Hej, nazywam się Irek. 
 Jestem kierownikiem magazynu w naszej 
firmie. Towar dostępny w magazynie 

wysyłam od razu. 

nazwa PODUSZKA ŚREDNIA PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA PODUSZKA MAX

wymiar 24 x 43 x 5 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm 45 x 45 x 5 cm 

ilość w opakowaniu 10 szt. 20 szt. 10 szt. 10 szt.

absorpcja 18 litrów/opk. 35 litrów/opk. 46 litrów/opk. 46 litrów/opk.

nr artykułu G-66 G-61 G-62 G-62PB

nazwa WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI

wymiar Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm

ilość w opakowaniu 40 szt. 6 szt.

absorpcja 151 litrów/opk. 57 litrów/opk.

nr artykułu G-34 G-37

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

PODUSZKI / RĘKAWY UNIWERSALNE
Węże i poduszki do absorpcji między innymi olejów, wody, rozpuszczalników, 
chemikaliów, płynów chłodząco-smarujących 

Poduszki i węże zbudowane są z włókien celulozy i polipropylenu obciągniętych pokrowcem 
z włókniny. Poduszki można stosować przy dużych wyciekach z maszyn, gdzie płyn kapie 
bez przerwy. Węże to elastyczne sorbenty, które mogą być z powodzeniem stosowane w celu 
ograniczania obszaru wycieku lub układane szczelnie przy fundamentach maszyn.

253 pln 330 pln 238 pln 345 pln

457 pln
220 pln

m

dostawa towaru
nawet w

24h

so
rb

en
ty
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1.2. Sorbenty uniwersalne

nazwa MULTIWYKŁADZINA ARKUSZ CIENKI ARKUSZE POŚREDNI ARKUSZ GRUBY

wymiar 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 1 rolka 200 szt. 100 szt. 100 szt.

absorpcja 106 litrów/opk. 121 litrów/opk. 91 litrów/opk. 121 litrów/opk.

nr artykułu DB-914 DB-70 DB-72 DB-75

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

ARKUSZE UNIWERSALNE
Arkusze do absorpcji olejów, wody, rozpuszczalników, chemikaliów
 
Arkusze należy rozłożyć w celach profilaktycznych pod maszynami i innymi urządzeniami,
z których mogą wyciekać płyny. Sorbent posiada z jednej strony wzmocnioną warstwę 
wierzchnią, co zapewnia większą wytrzymałość i żywotność. Sorbent posiada poziome 
perforacje i pionowe perforację biegnącą przez środek, co pozwala na elastyczne 
stosowanie produktu.

419 pln
294 pln 237 pln 283 pln

nazwa ARKUSZ SM GRUBY ARKUSZ SM CIENKIE

wymiar 41 x 46 cm 50 x 40 cm

ilość w opakowaniu 100 szt. 200 szt.

absorpcja 121 litrów/opk. 125 litrów/opk.

nr artykułu UGG-75 620-EV

Multiwykładzina może być stosowana na wiele sposobów, a jedno opakowanie oferuje wiele obszarów 
zastosowań: mata / arkusz, mata do osuszania, wąż / poduszka, wykładzina / rolka

ważne !

KAŻDY ARKU
SZ PO

SIA
D

A PERFORACJE PRZEZ SAM ŚRODEK

266 pln 316 pln

sorbenty

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

1.2. Sorbenty uniwersalne
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1.3. Sorbenty olejowe

ARKUSZE SORPCYJNE 2

PODUSZKI SORPCYJNE3

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE4

ROLKI SORPCYJNE1

BARIERY SORPCYJNE 5

1

2

3

4

Sorbenty są wzmocnione po stronie wierzchniej i spodniej za pomocą wytrzymałej warstwy powierzchniowej, która 
sprawia, że na produkcie można stawać, jeździć i chodzić. Rolki sprawdzają się doskonale jako chodniki z pełną zdolnością 
absorpcji.

Sorbenty są wykonane w 100% z mikrowłókien polipropylenowych ułożonych w 7 warstwach, połączonych ze sobą w procesie praso-
wania na gorąco. Nie zawierają silikonu. Arkusze sorpcyjne posiadają poziome i pionowe perforacje pozwalające dzielić, 
sorbent na mniejsze odcinki co przyczynia się do wydłużenia żywotności produktu, a tym samym ograniczenia kosztów. 
Może być stosowany w miejscach, gdzie temperatura może dochodzić do 160 °C. Sorbent do pochłaniania substancji ropopochodnych. 
Nie pochłania wody, a co za tym idzie może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Idealny w czasie opadów 
atmosferycznych. Można stosować do absorpcji wycieków ropopochodnych z wody stojącej np. separatorów olejowych.

Mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, ponieważ nie wiążą wody, nawet hydroskopijnej. Stosowane do 
ograniczania i pochłaniania wycieków spod maszyn, uszkodzonych pojemników i beczek. Łatwo wpasowują się w najmniejsze szczeliny. 
Poduszki sorpcyjne swoje zastosowanie znalazły jako absorbent substancji ropopochodnych z wody stojącej np. separatora olejowego. 
Stosowane również jako wypełnienie wanny/palety wychwytowej w celu utrzymania czystości.

ROLKI SORPCYJNE

ARKUSZE SORPCYJNE

PODUSZKI SORPCYJNE

Sorbenty są wykonane z mikrowłókien polipropylenowych celulozowych umieszczonych w pokrowcu wykonanym 
z włókniny. Nie zawierają silikonu. Rękawy sorpcyjne, dzięki swojej budowie pozwalają stworzyć zaporę i ograniczyć 
powierzchnię powstałego wycieku. Profilaktycznie umieszczone w trudno dostępnych miejscach np. w szczelinach między maszynami, 
pozwalają zapobiegać powstawaniu przypadkowych wycieków. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura dochodzi do 160 °C.

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE

5 Bariery do absorpcji cieczy ropopochodnych, takich jak oleje, benzyna, olej napędowy i inne. Nie absorbują wody oraz cieczy 
nieoleistych. Bariery są stosowane w zbiornikach wodnych, portach, ujściach rzek i innych miejscach, gdzie doszło do wycieku 
substancji oleistych do wody. Wyciek można ograniczać, otoczyć i zebrać łącząc dwie lub więcej barier. Każda bariera jest w tym celu 
zaopatrzona w dwa wytrzymałe karabińczyki. Bariery szybko wchłaniają duże ilości oleju i unoszą na powierzchni również w stanie 
pełnego nasycenia. Odporny na wysoką temperaturę do 160 °C.

BARIERY SORPCYJNE
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

nazwa ROLKA ECO DUŻA ROLKA ECO MAŁA

wymiar 1 x 50 m 0,5 x 50 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki

absorpcja 248 litrów/opk. 248 litrów/opk.

nr artykułu 616 617

nazwa ROLKA GRUBA DUŻA ROLKA CIENKA DUŻA ROLKA GRUBA MAŁA ROLKA CIENKA MAŁA

wymiar 0,8 x 50 m 0,8 x 50 m 0,4 x 50 m 0,4 x 50 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 2 rolki 2 rolki

absorpcja 248 litrów/opk. 152 litry/opk. 248 litrów/opk. 152 litry/opk.

nr artykułu 614 614-EV 615 615-EV

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

421 pln 269 pln
421 pln 269 pln

540 pln
540 pln

m m

mm

nazwa MATA TOROWA DUŻA MATA TOROWA MAŁA

wymiar 1,47 x 24,4 m 0,48 x 24,4 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki

absorpcja 363 litry/opk. 236 litrów/opk.

nr artykułu M-151 M-152

1 693 pln 939 pln

m

i

f

m

i

f

nr
 a

rt
yk

uł
u:

 M
-1

51

Warstwa środkowa to mata sorpcyjna - 
pochłania i zatrzymuje wycieki. Warstwa 
spodnia to folia - izoluje i chroni podłoże 
przed przedostaniem się substancji 
chemicznych.

ROLKI OLEJOWE

Mata torowa nadaje się do zastosowania 
na bocznicach kolejowych – jej 
szerokość jest dopasowana do odle-
głości między torami.

  nr artykułu: M-151 / M-152

1 693 pln

1.3. Sorbenty olejowe
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.3. Sorbenty olejowe1.3. Sorbenty olejowe

Jak ograniczyć wyciek oleju napędowego, benzyny na powierzchni wody ?

Zapraszamy do obejrzenia video instrukcji na naszym kanale: youtube.com/ikapolTV

nazwa ARKUSZ CIENKI ARKUSZ GRUBY ARKUSZ OBW CIENKI ARKUSZ OBW GRUBY

wymiar 40 x 50 cm 40 x 50 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 200 szt. 100 szt. 200 szt. 100 szt.

absorpcja 125 litrów/opk. 110 litrów/opk. 121 litrów/opk. 91 litrów/opk.

nr artykułu 610-EV 611 OBW-70 OBW-72

297 pln 232 pln 249 pln 223 pln

nazwa PODUSZKA ŚREDNIA PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA

wymiar 21 x 43 x 5 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm

ilość w opakowaniu 10 szt. 20 szt. 10 szt.

absorpcja 18 litrów/opk. 35 litrów/opk. 46 litrów/opk.

nr artykułu M-66 M-61 M-62

472 pln
414 pln

418 pln

nazwa WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI

wymiar Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm

ilość w opakowaniu 15 szt. 6 szt.

absorpcja 57 litrów/opk. 57 litrów/opk.

nr artykułu M-30 M-37

301pln 370 pln

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY OLEJOWE
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.3. Sorbenty olejowe

nazwa BARIERA WĄSKA BARIERA KRÓTKA BARIERA DUŻA BARIERA BP GRUBA

wymiar Ø 13 x 305 cm Ø 20 x 305 cm Ø 20 x 610 cm Ø 20 x 305 cm

ilość w opakowaniu 4 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt.

absorpcja 143 litry/opk. 283 litry/opk. 283 litry/opk. 212 litrów/opk.

nr artykułu M-55 M-50 M-40 M-51S

531 pln 868 pln
868 pln

nazwa BARIERA BP MAŁA BARIERA  BG DŁUGA BARIERA DŁUGA BARIERA BP DUŻA

wymiar Ø 13 x 305 cm Ø 0,20 x 25 m Ø 0,13 x 25 m Ø 0,20 x 25 m

ilość w opakowaniu 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

absorpcja 106 litrów/opk. 510 litrów/opk. 345 litrów/opk. 585 litrów/opk.

nr artykułu M-54S M-50-SPECIAL M-55-SPECIAL M-51S-SPECIAL

454 pln
1 836 pln 1 044 pln

nazwa BARIERA BP DŁUGA

wymiar Ø 0,13 x 25 m

ilość w opakowaniu 1 szt.

absorpcja 285 litrów/opk.

nr artykułu M-54S-SPECIAL

921 pln

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

m m

m

PŁYWAJĄCE BARIERY SORPCYJNE

Bariery są stosowane w zbiornikach wodnych, jeziorach, na morzu, w portach, 
rowach, ujściach rzek i innych miejscach, gdzie doszło do wycieku cieczy oleistych 
do wody. Wyciek można ograniczyć, otoczyć i zebrać łącząc dwie lub więcej barier. Każda 
bariera jest w tym celu zaopatrzona w dwa wytrzymałe karabinczyki. Bariery szybko 
wchłaniają duże ilości oleju i unoszą się na powierzchni również w stanie pełnego nasycenia.

Karabińczyki na obu końcach bariery umożliwiają szybkie i łatwe połączenie 
kilku barier, by uzyskać pożądaną długość.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

836 pln

1 700pln

  nr artykułu: M-40

m m

  nr artykułu: M-55

1.3. Sorbenty olejowe
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.4. Sorbenty w granulacie

nazwa IKASORB 1030 IKASORB 1850 IKASORB BOX ABSODAN SUPER PLUS

wymiar 76 x 40 x 12 cm 42 x 39 x10 cm 38 x 30 x 27 cm 41 x 46 cm

waga 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg

wielkość ziaren 1-3 mm 0,5-1 mm 0,5-1 mm 0,2-0,6 mm

nr artykułu 607 608 608-10SPANN 601

63 pln

41 pln

62 pln 40 pln

IKASORB 1030 GRANULAT GRUBOZIARNISTY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
Sorbent mineralny, wytwarzany z ziemi diatomowej w procesie obróbki mechanicznej i prażenia kalcynującego. Obojętny chemicznie wobec wszyst-
kich cieczy (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego). Granulat jest niepalny. Dzięki wysokiej porowatości sorbent posiada duże właściwości 
sorpcyjne i utrzymuje koszty eksploatacji na minimalnym poziomie. Optymalne właściwości cierne uzyskuje się nawet przy pełnym 
nasyceniu granulatu. Nadaje się doskonale do zadań absorpcyjnych na powierzchniach stałych. Ikasorb 1030, dzięki dużej wielkości ziaren 
jest produktem, który może z powodzeniem być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków do codziennego usuwania 
rozlanych cieczy.

IKASORB 1850 SZYBKO DZIAŁAJĄCY GRANULAT DROBNOZIARNISTY
Ikasorb 1850 nadaje się doskonale do zadań absorpcyjnych na powierzchniach stałych. Za sprawą drobnych ziaren Ikasorb 1850 wnika 
w mniejsze pęknięcia i nierówności. Optymalne właściwości cierne uzyskuje się nawet przy pełnym nasyceniu granulatu. 1850 nadaje 
się doskonale, tam gdzie wymagany jest duży kontakt z powierzchnią i szybkie pochłanianie np. na jezdniach, gdzie szybkie 
usunięcie wycieku jest bardzo ważne.

IKASORB BOX GRANULAT DROBNOZIARNISTY W PORĘCZNYM OPAKOWANIU
Ikasorb w wiaderkach nadaje się doskonale do zadań absorpcyjnych na powierzchniach stałych. Za sprawą drobnych ziaren granulat wnika 
w mniejsze pęknięcia i nierówności. Optymalne właściwości cierne uzyskuje się nawet przy pełnym nasyceniu granulatu. Produkt doskonale 
nadaje się do interwencyjnych zadań absorpcyjnych, gdzie szybka reakcja i poręczne rozwiązanie są niezbędne do osiągnięcia 
szybkiego rezultatu.

ABSODAN SUPER PLUS GRANULAT DROBNOZIARNISTY DO REDUKCJI ILOŚCI ODPADÓW
Absodan Super Plus został opracowany z myślą o zadaniach, gdzie potrzebna jest optymalna chłonność i jak najmniejsza ilość 
odpadów, np. do usuwania rozlanych chemikaliów. Duża chłonność sprawia, że Absodan Super Plus działa bardzo szybko. Mała wielkość 
ziaren powoduje, że Absodan Super Plus wnika w najmniejsze pęknięcia i nierówności pozostawiając suchą i czystą powierzchnię.
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.4. Sorbenty w granulacie

nazwa IKASOL 602 30L ECOBARK 25L ECOPROOL 25L ZUGOL 40L

wymiar 60 x 38 x 15 cm 50 x 32 x 14 cm 50 x 32 x 14 cm 60 x 40 x 13 cm

waga 13,5 kg 4,3 kg 10 kg 8 kg

nr artykułu 602 613 6105 612

54 pln
64 pln

59 pln

73 pln

IKASOL 602 30L GRANULAT DROBNOZIARNISTY, KTÓRY MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO ŚRODEK GAŚNICZY
Ikasol 602 jest granulatem opracowanym do absorpcji wszystkich cieczy, za wyjątkiem kwasów. Produkt nadaje się do stosowania na 
drogach i posadzkach oraz innych podłożach, gdzie pożądana jest pełna absorpcja. Ikasol 602 nie zawiera żadnych substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia czy środowiska naturalnego. Produkt nie zawiera żadnych materiałów organicznych i może być z powodzeniem 
stosowany jako środek gaśniczy. Ikasol 602 zapewnia szybką i pewną absorpcję, co oznacza mniejsze ryzyko szkód i emisji do środowiska 
naturalnego i w miejscu pracy. Prosta obsługa i zebranie po użyciu.

ECOBARK 25L NATURALNE ROZWIĄZANIE DLA ABSORPCJI CIECZY
Ecobark to wysuszona i zgranulowana kora sosny. Kora sosny posiada właściwości hydrofobiczne – tzn. pływa i wypiera wodę. 
Kora szybko absorbuje ciecze, olej, parafinę i inne roztwory chemiczne. Produkt zawiera mikroorganizmy, które umożliwiają naturze rozkład  
mieszaniny kory i oleju. Ecobark ma właściwości gaśnicze i tłumi emisję oparów. Produktu nie należy stosować do kwasów, może 
wyzwalać opary azotowe. Produkt przetestowany przez ivl i sp. Absorbuje tylko wycieki substancji ropopochodnych, pływa na powierzchni 
wody i nawet po całkowitym nasączeniu nie opada na dno zbiornika !

ECOPROOL 25L O WYSOKIEJ CHŁONNOŚCI DO WIĘKSZOŚCI CIECZY
EcoProol chłonie większość powszechnie występujących cieczy. Produkt został opracowany do zbierania wszelkiego rodzaju rozlanych cieczy. 
EcoProol zawiera środek zmiękczający i jest stosowany do absorpcji cieczy, olejów i niektórych rodzajów kwasów. Dzięki 
wysokim zdolnościom chłonnym, absorbent jest stosowany do absorpcji cieczy na podłożach takich jak beton, asfalt i kamień. Kilogram 
produktu wchłania 4 litry oleju napędowego. Właściwości absorpcyjne produktu są różne dla różnych cieczy, w zależności od ich gęstości. 
W przypadku wchłaniania kwasów istnieją ograniczenia, ponieważ sorbent jest materiałem organicznym.

ZUGOL 40L KORA NATURALNA BEZ DODATKÓW
Zugol to w pełni naturalny produkt wytwarzany z kory naturalnej, bez dodatku preparatów chemicznych. Zugol charakteryzuje 
się wysokimi właściwościami chłonnymi w przypadku olejów, benzyny, nafty, płynów obróbkowych, płynów chłodzących, emulsji, płynów 
płuczących i farb. Zugol nie może być stosowany na kwasie azotowym, ponieważ może wyzwalać opary azotowe. Zugol charakteryzuje się 
natychmiastowym działaniem, nie powoduje ryzyka poślizgu, nie wywołuje efektów ciernych na częściach maszyn i jest tak 
samo użyteczny na lądzie i na wodzie.

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

sorbenty

1.4. Sorbenty w granulacie
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

4 390 pln
nr artykułu: IKA2EMAX

Pojemnik pierwszej pomocy przy wyciekach to ważna część strategii zapobiegania wyciekom 
w przedsiębiorstwach. Zestaw powinien być umieszczony w punkcie ogólnodostępnym. Zawartość pojemnika 
może być dopasowana dla potrzeb klienta.

Wymiar: 1200 x 800 x 1100 mm (pojemnik), rolka sorpcyjna perforowana: 0,82 x 46 m - 1 szt., preparat do płuka-
nia oczu: 200 ml - 2 szt., środek odtłuszczający w opryskiwaczu z lancą: 10 litrów, maska ochronna 3 szt., szczotka, 
szufelka, gogle ochronne: 3 szt., poduszka sorpcyjna: 20 szt., rękaw sorpcyjny: 15 szt., sorbent w granulacie: 30 kg, 
worki na odpad: 10 szt.

ZESTAW SORBENTÓW IKAPOL MAX [DOPASOWANY DO POTRZEB KLIENTA] 
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

Każdy zestaw ekologiczny 
z sorbentami wykonujemy pod indywidualne zamówienie, na 

podstawie określonego zapotrzebowania klienta dobieramy skład i wielkość 
zestawu. Określ ilość i rodzaj magazynowanych substancji, a dobierzemy 

zestaw tak, abyś mógł szybko zareagować w razie wycieku. 
                 Napisz do mnie: agnieszka@ikapol.net 

                ~ Agnieszka

1.5. Zestawy ekologiczne



infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

ZESTAW UNIWERSALNY

2 450 pln

ZDARZENIE NAGŁE

SYSTEM PRZESIEWANIA

KLAPA UŁATWIAJĄCA DOSTĘP
DO SORBENTU

Bez wysiłku przemieszczają Państwo 
pojemnik z sorbentem oraz narzędzia 
na miejsce zdarzenia: mają Państwo 
pod ręką wszystko, co potrzebne do 
szybkiego i skutecznego usunięcia 
rozlanej plamy.

Umożliwia odzysk i ponowne użycie 
dzięki oddzieleniu sorbentu zużytego 
od sorbentu nadającego się do 
ponownego użycia, który wpada do 
zbiornika.

Klapa ułatwia dostęp do przecho-
wywanego sorbentu. Po zamknięciu 
gwarantuje ona szczelność  
pojemnika.

SYSTEM PELIKAN BOX

WKŁAD FIBERCAN:
• Wkład 25l
• Pochłaniający wszystkie ciecze, specjalny wkład do węglowodorów
• Łagodny proszek osuszający
• Nie zawiera krzemionki
• Współczynnik spopielenia < 3%

• Pojemność 50 litrów (= 2 wkłady)
• Produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem (łopata, szufelka, miotła i sito)
• Hermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeń
• Schowek oraz pas na rolkę papieru

339 pln

+
nr artykułu: SRFI

nr artykułu: SRPB



17

1

sorbenty
w

w
w

.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI - ZESTAW W WYGODNEJ DO PRZENOSZENIA TORBIE

W zestawie znajduję się: sorbent w granulacie: 5 kg, arkusze sorpcyjne: 5 szt., rękaw sorpcyjny: 1 szt., rękawice ochronne, worki na odpad: 
2 szt. Wymiary: 40 x 40 x 15 cm.

150 pln

ZESTAW EKOLOGICZNY 120 L - MOBILNY ZESTAW DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO REAGOWANIA

To co potrzebne zawsze pod ręką i w jednym miejscu. Zestaw zawiera: pojemnik 120 litrów, arkusze sorpcyjne 30 szt., rękaw sorpcyjny 
6 szt., poduszka sorpcyjna 5 szt. sorbent w granulacie: 10 kg, gogle, rękawice, półmaska, worek na odpad niebezpieczny 10 szt., odtłuszczacz 
w spryskiwaczu 2 litry, zmiotka, szufelka.

610 pln

150 pln

610 pln

nr artykułu: 493

nr artykułu: 494

nr artykułu: eko-uni-120a

nr artykułu: eko-olej-120a

ZESTAW UNIWERSALNY

ZESTAW OLEJOWY

ZESTAW UNIWERSALNY ZESTAW OLEJOWY

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
Każdy z elementów wyposażenia można uzupełnić indywidualnie w ofercie firmy IKAPOL.
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

ZESTAW UNIWERSALNY

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI PLUS - ZESTAW W 15 LITROWEJ BECZCE

Wygodna do przenoszenia beczka wraz z sorbentami do zabezpieczenia  małego wycieku do 8 litrów. Worki do zbierania zużytego sorbentu, 
beczka wielokrotnego użytku do magazynowana sorbentu. Zestaw uniwersalny absorbuje wycieki wszystkich substancji chemicznych w tym 
agresywnych. Zestaw olejowy absorbuje tylko substancje ropopochodne. Zestaw zawiera: beczka 15 litrów, poduszka sorpcyjna: 25 x 25 cm 
- 1 szt., arkusze sorpcyjne: 5 szt., rękaw sorpcyjny: 1 szt., rękawice ochronne: 1 szt., worki na odpad: 2 szt.

138 pln138 pln
nr artykułu: 403

nr artykułu: 404

ZESTAW EKOLOGICZNY WARSZTATOWY - ZESTAW W 30 LITROWYM POJEMNIKU

160 pln

160 pln
nr artykułu: 405

nr artykułu: 406

Zestaw zawiera: Poduszka sorpcyjna: 25 x 25 cm - 1 szt., arkusze sorpcyjne: 10 szt., rękaw sorpcyjny: 1 szt., sorbent w granulacie: 5 kg, 
rękawice ochronne: 1 szt., worki na odpad: 2 szt.

ZESTAW OLEJOWYZESTAW UNIWERSALNY

ZESTAW OLEJOWYZESTAW UNIWERSALNY

ważne !   |   MATA ZABEZPIECZAJĄCA MOŻE BYĆ NA WYPOSAŻENIU ZESTAWU EKOLOGICZNEGO

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI WIĘCEJ NA STR.: 98

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY BB 120L - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU, NA WYPADEK WYCIEKU

580 pln
nr artykułu: bb-120-uni

sorbent w granulacie: 20 kg

arkusze sorpcyjne: 20 szt.

rękawy sorpcyjne: 3 szt.

rękawice: 1 szt.

google ochronne: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:

ZESTAW UNIWERSALNY

ważne !   |   ZESTAW OLEJOWY [ nr artykułu: bb-120-olej ]

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE CENY NETTO

nr artykułu: 411

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI:

ZESTAW OLEJOWY

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

1.5. Zestawy ekologiczne
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA SOR
BEN

TY O
D M

IEJSCA NA ODPAD

2 200 pln
nr artykułu: 407

UŻYTKOWANIE PRAKTYCZNE I W
YG

O
D

N
E !!

3 600 pln
nr artykułu: 411

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 110 L

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 450 L

rolka sorpcyjna: 0,40 x 50 m

preparat do płukania oczu: 2 szt.

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów

nakładki na buty: 1 szt.

kombinezon ochronny: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

taśma uszczelniająca: 1 szt.

szczotka / szufelka

google ochronne: 1 szt.

poduszki sorpcyjne: 10 szt.

arkusze sorpcyjne: 100 szt.

rękaw sorpcyjny: 10 szt.

sorbent w granulacie: 20 kg

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:

Mały zestaw skrzyniowy do likwidacji niekontrolowanych wycieków to ważna część strategii zapobiegania wyciekom w przedsiębiorstwach. 
Zestaw powinien być umieszczony w punkcie ogólnodostępnym. Zawartość może zostać dopasowana do potrzeb klienta.

rolka sorpcyjna: 2 szt. - 0,40 x 50 m

preparat do płukania oczu: 2 szt.

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów

nakładki na buty: 1 szt.

kombinezon ochronny: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

taśma uszczelniająca: 1 szt.

szczotka / szufelka

google ochronne: 1 szt.

poduszki sorpcyjne: 20 szt.

arkusze sorpcyjne: 150 szt.

rękaw sorpcyjny: 20 szt.

sorbent w granulacie: 20 kg

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:
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DOSTĘPNY W OPCJI:

1) TYLKO DO ABSORPCJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
2) ZESTAW UNIWERSALNY
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 120L - PRZEGRODA ODDZIELA SORBENT OD MIEJSCA NA ODPAD 

PRZEGRODA ODDZIELA
J Ą

C
A

 SO
R

BENTY OD MIEJSCA NA ODPAD

MIEJSCE NA 
ODPAD NIEBEZPIECZNY

625 pln

sorbent w granulacie: 5 kg

arkusze sorpcyjne: 10 szt.

rękawy sorpcyjne: 5 szt.

poduszki sorpcyjne: 5 szt.

google ochronne

maska ochronna

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:

NOWOŚĆ !
ważne !   ZAWARTOŚĆ MOŻE ZOSTAĆ DOPASOWANA DO POTRZEB KLIENTA

nr artykułu: ika400n

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE TYLKO DO TWOICH POTRZEB !

DOSTĘPNY W OPCJI:

1) TYLKO DO ABSORPCJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
2) ZESTAW UNIWERSALNY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

1.5. Zestawy ekologiczne




