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W razie zainteresowania którymś z naszych produktów prosimy o przesłanie zapytania cenowego drogą mailową, faxem lub listownie. Na podstawie zapytania zostanie sporządzo-
na indywidualna oferta z dodatkowymi rabatami cenowymi.  Wszystkie ceny zawarte w katalogu są netto i należy dodać obowiązujący podatek VAT oraz należy pamiętać, że ceny 
w katalogu są orientacyjne. Tylko i wyłącznie oferta sporządzona na podstawie zapytania cenowego będzie zawierała aktualne ceny, termin ważności i czas realizacji ewentualnego 
zamówienia  oraz formę płatności.

OFERTA

Klient może złożyć zamówienie w formie listowej, mailowej lub przesłać za pomocą faxu, najczęściej jest poparte wcześniej wysłaną ofertą. Termin realizacji zamówienia i forma 
płatności  jest zawsze zawarta w ofercie, w razie niejasności prosimy pytać w naszym dziale handlowym. Zamówienie koniecznie musi zostać złożone na papierze fimowym zama-
wiającego i zawierać dokładny adres siedziby firmy, adres dostawy, NIP i REGON.

ZAMÓWIENIA

Od nowych  i zamawiających przez sklep internetowy klientów wymagana jest 100% przedpłata na podstawie faktury PROFORMA, płatne w dniu złożenia zamówienia. Stali klienci 
i zamawiający na podstawie umowy objęci są indywidualną formą płatności. Koszt transportu leży po stronie zamawiającego, chyba że będą inne uzgodnienia między stronami.

FORMA PŁATNOŚCI I KOSZT TRANSPORTU

Jeżeli w ofercie  lub w specyfikacji technicznej nie zostało ustalone inaczej, to sprzedający udziela 36-miesięcznej gwarancji na jakość towarów. Okres gwarancji zaczyna płynąć z dniem 
dostawy. Jeżeli szkody powstały z winy użytkownika lub nieprawidłowego użytkowania, wówczas sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje 
normalnego zużycia produktu. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości odebranego towaru do 24 h od dostawy, po tym okresie uważa się, że towar został dostarczony 
w nienaruszonym stanie. Jeżeli kupujący zwróci uwagę w czasie rozładunku na uszkodzenia opakowania, to należy przy kurierze rozpakować przesyłkę i sprawdzić jakość, w razie 
uszkodzenia zawartości przesyłki, należy spisać protokół reklamacji towaru i odesłać towar. Jeżeli zamawiający zwróci uwagę na wady towaru, to należy bezzwłocznie poinformo-
wać sprzedającego w formie pisemnej i jeśli jest to możliwe, przesłać zdjęcie. Sprzedawca w ciągu 14 dni podejmie odpowiednie kroki, wymieni uszkodzone części lub cały produkt.

GWARANCJA I REKLAMACJA

Wszystkie treści, zdjęcia i grafiki zamieszczone w katalogu są własnością firmy Ikapol Marta Kozłowska. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, grafik i pozostałych treści umieszczonych w katalogu może odbywać się tylko za zgodą właściciela.

Więcej informacji o polityce sprzedaży i zasadach współpracy dostępne na: www.ikapol.net

IKAPOL Marta Kozłowska
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie

tel.: +48 68 362 62 70
fax: +48 68 414 11 74

email: biuro@ikapol.net
NIP: 9281838916

REGON: 080458768

SKLEP INTERNETOWY:

Wszystkie treści, zdjęcia i grafiki zamieszczone w katalogu są własnością firmy Ikapol Marta Kozłowska. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, grafik i pozostałych treści umieszczonych w katalogu może odbywać się tylko za zgodą właściciela.

sprawna orientacja w oferowanych produktach •
więcej informacji o produktach •

wygodna wyszukiwarka •
natychmiastowy podgląd zamówień •

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZ-
NEsklep on-line: www.ikapol.net

Ikapol oferuje Państwu produkty, które skutecznie zadbają o bezpieczeń-
stwo osób mających do czynienia z substancjami niebezpiecznymi dla 
zdrowia. W sprzedaży posiadamy między innymi takie produkty, jak: wanny ocie-
kowe, wanny wychwytowe, szafy na butle z gazem, bezpieczne pojemniki, sorben-
ty, płaszcze grzewcze, magazyny chemiczne wykonane ze stali i czyściwa. Pojemnik 
na substancje łatwopalne, szafa na butle z gazem, czy czyściwo to tylko niektóre z 
rzeczy, jakich nie powinno zabraknąć w żadnym zakładzie pracy, mającym do czy-
nienia z chemikaliami. Każdy sorbent sprzedawany w naszym sklepie to najwyższej 
jakości produkt, dzięki czemu macie Państwo pewność, iż skutecznie poradzi sobie 
z usuwaniem chemikaliów i innych substancji niebezpiecznych.
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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.

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. 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.

ARKUSZE SORPCYJNE WĘŻE / RĘKAWY

PODUSZKI SORPCYJNE NAKŁADKI NA BECZKI ZESTAWY EKOLOGICZNE / ADR

ROLKI SORPCYJNE

POSIADAMY TYLKO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SORBENTY TRZYWARSTWOWE !

ZASTOSOWANIE SIATECZKI POLIPROPYLENOWEJ GWARANTUJE:
 odporność mechaniczną sorbentu; można po nim chodzić i jeździć
 lejkowe zakończenie zabezpiecza przed wydostawaniem się zaabsorbowanej substancji
 zabezpiecza przed mechaceniem się sorbentu

SORBENTY
TERMIN ABSORPCJI 

WARIANTY SORBENTÓW:
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NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ: AKTUALNY ATEST HIGIENICZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ZAKŁAD TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA

01

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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ZAMÓW DARMOWY ZESTAW PRÓBEK !

< 100 litrów

< 200 litrów

< 300 litrów

Zdolność sorpcyjna (chłonność):

IN
FO

GRAFIK
A:

Sorbenty uniwersalne pochłaniają wszelkiego rodzaju substancje, takie jak: oleje, 
chemikalia, płyny, farby, czy substancje ropopochodne. Dzięki wysokiej chłonności 
sorbent absorbuje substancje i skutecznie zapobiega przed wyciekami. Nie zawierają 
w sobie silikonów, są trwałe i ekologiczne. Można stosować je na zewnątrz, jak i 
wewnątrz pomieszczenia.

      SORBENTY UNIWERSALNE

ZAMÓW DARMOWY ZESTAW PRÓBEK !

      SORBENTY OLEJOWE

      SORBENTY CHEMICZNE

Sorbenty olejowe przystosowane są tylko i wyłącznie do absorpcji substancji 
ropopochodnych, dlatego można je również stosować do absorpcji wycieków 
w zbiornikach wodnych otwartych, czy też zamkniętych. Tego rodzaju materiały 
absorpcyjne pływają po powierzchni tafli wody.

Sorbenty chemiczne służą głównie do pochłaniania cieczy agresywnych, kwasów 
(siarkowego, azotowego, solnego, fosforowego itp.),  jak i zasad z wysokim lub 
niskim pH, czy wodnego roztworu amoniaku. Zastosowanie tych sorbentów to 
głównie: laboratoria, magazyny substancji niebezpiecznych, fabryk, czy przemysł 
farmakologiczny.

str. 18

str. 24

str. 8

UNIWERSALNE

CHEMICZNE

OLEJOWE

- materiał perforowany- materiał pikowany - materiał izolowany od spodu

ZESTAW UNIWERSALNY ZESTAW OLEJOWY

- arkusz sorpcyjny 620-EV: 2 szt.,
- arkusz sorpcyjny 622-EV: 1 szt. (sorbent w rolce),
- sorbent sypki IKASORB 1030 - 100 g.,
- sorbent sypki IKASORB 1850 - 100 g.

- arkusz sorpcyjny 610-EV: 2 szt.,
- arkusz sorpcyjny 614-EV: 1 szt. (sorbent w rolce),
- sorbent sypki IKASORB 1030 - 100 g.,
- sorbent sypki IKASORB 1850 - 100 g.

nr artykułu: AL-PU1 nr artykułu: AL-PU2

ZADZWOŃ: 68 362 62 70
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SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY / ZABEZPIECZENIE DEKLA BECZKI

Sorbenty uniwersalne pochłaniają wszelkiego rodzaju substancje, takie jak: oleje, chemikalia, płyny, farby, czy substancje 
ropopochodne. Dzięki wysokiej chłonności sorbent absorbuje substancje i skutecznie zapobiega przed wyciekami. Nie zawierają w sobie 
silikonów, są trwałe i ekologiczne. Można stosować je na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia.
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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.

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

str. 43

STOJAK NA ROLKĘ SORPCYJNĄ
DO SZYBKIEGO ODWIJANIA NIEZBĘDNEGO MATERIAŁU

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70

Rolki posiadają perforacje przez środek oraz w 
poprzek co 45 cm. Ułatwia to wykorzystanie 
nam potrzebnej ilości materiału sorpcyjnego.

        PERFORACJA        w pionie oraz w poziomie

01

- materiał pikowany

- materiał perforowany

- materiał pikowany

- materiał perforowany

nr artykułu: DB-97
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MATA ROBOCZA MATA ROBOCZA DUŻA MATA ROBOCZA MAŁA ROLKA ANTYPOŚLIZGOWA

0,91 x 30 m 0,91 x 91 m 0,91 x 30 m 1 x 10 m

1 rolka 1 rolka 1 rolka 1 rolka

53 litrów/opk. 150 litry/opk. 91 litrów/opk. 25 litrów/opk.

TR-91 TR-95 TR-90 521010

Spodnia warstwa tych sorbentów pokryta jest wytrzymałą folią (dot. TR-91), która 
sprawia, że po produkcie tym można chodzić, a nawet jeździć pojazdami mechanicznymi, 
a pochłonięte ciecze nie wydostają się do gruntu. Dzięki swojej wyjątkowej odporności 
sorbent ten sprawdza się idealnie jako chodnik roboczy.

MATA PRZEMYSŁOWA WIELOFUNKCYJNA

POKROWIEC / TUBA
przeznaczony do maty przemysłowej wielofunkcyjnej

nr artykułu: TR-91M1

DYWAN / KOC PRZEMYSŁOWY WIELOFUNKCYJNY

stosowany jako zabezpieczenie podłoża przed wyciekami substancji niebezpiecznych

rozkładana najczęściej pod pojazdami, maszynami, wózkami widłowymi itp.

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70

01

Spodnia warstwa tych sorbentów pokryta jest wytrzymałą folią 

www.youtube.com/user/ikapolTV

- materiał izolowany od spodu

SORBENTY UNIWERSALNESORBENTY UNIWERSALNE

N
O

W
O

ŚĆ
 !

nr artykułu wymiary

TR-91M1 1800 x 1800 mm

TR-91M2 2700 x 2700 mm

TR-91M3 1800 x 2700 mm

nr artykułu: TR-91A

SZCZEGÓŁY:
- średnica: 210 mm,
- wysokość: 1100 mm.
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sorbent uniwersalny, wzmocniony, polipropylenowy

idealny do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na szlakach 

komunikacyjnych, do usuwania wycieków spod maszyn 

oraz nieszczelnych pojemników i przewodów 

hydraulicznych

PIONOWY STOJAK NA ROLKĘ   

DYWAN / KOC PRZEMYSŁOWY WIELOFUNKCYJNY

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

Sorbent uniwersalny, wzmocniony, polipropylenowy w rolce. Warstwa chłonna umieszczona została pomiędzy 
dwoma warstwami odpornymi na rozciąganie i strzępienie. Rolka posiada pionowe perforacje, co pozwala 
z łatwością dzielić ją na odcinki o najmniejszych wymiarach 40 x 50 cm. Przystosowany 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. 

ROLKA SORPCYJNA Z TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

www.ikapol.net

01

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

str. 42

- materiał pikowany

- materiał perforowany

- materiał perforowany- materiał pikowany

nr artykułu wymiary absorpcja ilość

625-A 1 x 50 m 258 litrów 1 szt. / opk.
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ROLKI SORPCYJNE Z KAMUFLAŻEM (MASKUJĄCE / MORO)

Wzór w barwach kamuflażu sprawia, że sorbent pasuje do 
wyposażenia jednostek wojskowych, jak również w różnych lokalach 
przemysłowych.

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

Warstwa chłonna umieszczona została pomiędzy dwoma warstwami 
odpornymi na rozciąganie i strzępienie. Pochłania 20-krotność 
własnej wagi. Może być stosowana w środowiskach, w których 
temperatura może dochodzić do 160 °C.

ZAMÓW BEZPŁATNY
KATALOG 

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70

01

wyposażenia jednostek wojskowych, jak również w różnych lokalach 
przemysłowych.

 BEZPŁATNY
KATALOG

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska

- materiał pikowany

- materiał perforowany

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
ZABEZPIECZENIE DLA MPS-ÓW
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Jak prawidłowo stosować sorbent polipropylenowy w rolce ?

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

ARKUSZE SORPCYJNE PREMIUM

wykonane zostały z włókien celulozowych pochodzących z surowców wtórnych

wchłaniają olej i wodę, a także tłuszcz, płyny transmisyjne, płyny hydrauliczne, chłodziwa, oleje napędowe

odporność na palenie klasy A - produkt certyfikowany zgodnie ze standardem ASTM E84 

nie zawiera polipropylenu

nazwa ROLKA ARKUSZE

wymiar 0,72 x 23 m 38 x 48 cm

ilość w opakowaniu 1 rolka 50 szt.

absorpcja 160 litry/opk. 89 litry/opk.

nr artykułu SUL-1 SUL-2

100 % RECYKLING
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

100 % PRODUKT NIEPALNY KLASY A
CERTYFIKAT: ASTM E84 

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI / ARKUSZE SORPCYJNE

www.ikapol.net

01

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net14

nazwa PODUSZKA ŚREDNIA PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA

wymiar 24 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 G-66 G-61 G-62

nazwa ARKUSZE POD BECZKĘ ARKUSZE CIENKIE ARKUSZE POŚREDNIE ARKUSZE GRUBE

wymiar ø 55,5 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 25 szt. 200 szt. 100 szt. 100 szt.

absorpcja 42 litrów/opk. 121 litrów/opk. 91 litrów/opk. 121 litrów/opk.

nr artykułu G-76 DB-70 DB-72 DB-75

nazwa WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI ARKUSZE SM GRUBE ARKUSZE SM CIENKIE

wymiar Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm 41 x 46 cm 50 x 40 cm

ilość w opakowaniu 40 szt. 6 szt. 100 szt. 200 szt.

absorpcja 151 litrów/opk. 57 litrów/opk. 121 litrów/opk. 125 litrów/opk.

nr artykułu G-34 G-37 UGG-75 620-EV

Arkusze należy rozłożyć w celach 
profilaktycznych pod maszynami i innymi 
urządzeniami, z których mogą wyciekać płyny.

Poduszki można stosować przy dużych 
wyciekach z maszyn, gdzie płyn kapie bez 
przerwy. 

Rękawy (węże) to elastyczne sorbenty, które 
mogą być z powodzeniem stosowane w celu 
ograniczania obszaru wycieku lub układane 
szczelnie przy fundamentach maszyn.

SORBENTY UNIWERSALNE
ARKUSZE / RĘKAWY / PODUSZKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70
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www.pinterest.com/ikapol

nr artykułu: G-34
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STOP NIEKONTROLOWANYM
WYCIEKOM

Zabezpieczenie dekla na beczki absorbuje przede wszystkim: oleje, smary, 
wodę, płyny chłodzące. Arkusze na beczkę posiadają wycięte otwory do 
zamontowania pompy, przy czym pasują do każdej 200-litrowej beczki.
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SKUTECZNE SPOSOBY NA ROZLANE SUBSTANCJE - SORBENTY

infolinia: (68) 362 62 70

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo człowieka w dużej mierze zależy od prawidłowych warunków magazynowania materiałów 
niebezpiecznych, jak i sposobów na ich usunięcie podczas wycieku.

Coraz częściej w przedsiębiorstwach dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji, jak: wyciek oleju, paliwa, substancji ropopochod-
nych i groźnych cieczy. Stanowią one realne ryzyko dla bezpieczeństwa pracowników, jak i samego środowiska. Poziom zniszczeń i kosztów w 
dużej mierze zależy od czasu reakcji, jak i zastosowania odpowiednich materiałów absorpcyjnych. W tym celu każdy obiekt przemysłowy 
powinien być stale zaopatrzony w specjalne środki umożliwiające usuwanie wycieków. Co to za środki ?

SORBENTY:
Sorbenty to wykonane z tworzyw naturalnych bądź sztucznych ciała stałe, które są niepalne. Ich główne działanie polega na zjawisku 
absorpcji, czyli pochłanianiu substancji. Najczęściej są stosowane przez strażaków. Pozwalają na szybkie i bezpieczne usunięcie wszelkich 
niekontrolowanych i niebezpiecznych wycieków.

WYRÓŻNIAMY:
- sorbenty sypkie - do usuwania substancji ciekłych, jak: olejów, paliw, tłuszczy, smarów, substancji ropopochodnych i wody. Posiadają struk-
turę granulatów, które stosuje się na zanieczyszczonej powierzchni. Po krótkim czasie materiał wystarczy zmieść i zutylizować. Powierzchnie 
pozostają oczyszczone i gotowe do dalszego użytkowania.

- maty sorpcyjne – do usuwania takich cieczy agresywnych, jak: glikoli i cieczy ropopochodnych. Ich powłoka jest trwała i odporna na ście-
ranie, co chroni przed wchłonięciem się niebezpiecznej substancji do podłoża. Poziom wchłaniania aż do 20 razy większy w porównaniu z ich 
początkową wagą.

- rękaw sorpcyjny – stosowany w celu wyznaczenia stref wycieku. Wykonany jest z wytrzymałej włókniny, natomiast wewnątrz wypełniony ma-
teriałem chłonnym. Często stosowany w laboratoriach, halach produkcyjnych i magazynach. Znajduje zastosowanie również do pochłaniania 
wycieków spod miejsc trudno dostępnych.

Dodatkowo polskie przepisy określają specjalne zestawy ekologiczne (zestawy ADR) dla takich samochodów, jak: pojazdy i ma-
szyny rolnicze, leśne i budowlane. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się dla nich mobilna apteczka ekologiczna ADR, w której pojawia się: 
sorbent sypki, sorbent mata, sorbent wąż-zapora, szufelka i zmiotka, światło chemiczne, rękawiczki bawełniane i gumowe, worek wiązany na 
odpady, instrukcja użytkowania.

To kompleksowy zestaw sorbentów gwarantujący skuteczne usuwanie wszelkich wycieków niebezpiecznych substancji (ropochodnych, eksplo-
atacyjnych i chemikaliów). Najlepsze wyposażenie dla firm z zakresu ochrony środowiska i BHP zapewnia firma Ikapol, w której to 
ofercie pojawiają się różnego rodzaju sorbenty, dostosowane do wybranego rodzaju.

WYRÓŻNIAMY:



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 17

ROLKI / ARKUSZE SORPCYJNE
 Z OZNAKOWANIEM OSTRZEGAWCZYM Z OZNAKOWANIEM OSTRZEGAWCZYM

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI / ARKUSZE SORPCYJNE - SPECIAL

www.ikapol.net

01

nazwa ROLKA MAŁA ROLKA DUŻA ARKUSZE CIENKIE ARKUSZE GRUBE

wymiar 0,81 x 46 m 0,81 x 91 m 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 100 arkuszy 200 arkuszy

absorpcja 173 litry/opk. 224 litry/opk. 86 litrów/opk. 112 litrów/opk.

nr artykułu HVU-90 HVU-95 HVU-75 HVU-70

wielofunkcyjny produkt sorpcyjny, który łączy absorpcję cieczy wraz ze 

znakiem ostrzegawczym

idealne rozwiązanie przy dużym natężeniu ruchu, gdzie jest ryzyko 

poślizgnięcia, potknięcia i upadku

- materiał perforowany- materiał pikowany

SORBENTY UNIWERSALNESORBENTY UNIWERSALNESORBENTY UNIWERSALNESORBENTY UNIWERSALNE

nr artykułu wymiary absorpcja ilość

HVU-700T 41 x 46 cm 14 litrów 25 szt. / opk.

WYGODNY DOZOWNIK DO ZAMONTOWANIA W DOWOLNYM MIEJSCU
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ROLKA GRUBA DUŻA ROLKA CIENKA DUŻA ROLKA GRUBA MAŁA ROLKA CIENKA MAŁA

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

1 rolka 1 rolka 2 rolki 2 rolki

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

614 614-EV 615 615-EV

ROLKA ECO DUŻA ROLKA ECO MAŁA MATA TOROWA DUŻA MATA TOROWA MAŁA

1 x 50 m 0,5 x 50 m 1,47 x 24,4 m 0,48 x 24,4 m

1 rolka 2 rolki 1 rolka 2 rolki

248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 363 litry/opk. 236 litrów/opk.

616 617 M-151 M-152

ROLKA GRUBA DUŻA ROLKA CIENKA DUŻA ROLKA GRUBA MAŁA

0,82 x 46 m 0,82 x 95 m 0,41 x 46 m

1 rolka 1 rolka 2 rolki

242 litrów/opk. 242 litry/opk. 242 litrów/opk.

OBW-90 OBW-95 OBW-91

SORBENTY OLEJOWE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY / ZABEZPIECZENIE DEKLA BECZKI

Sorbenty olejowe przystosowane są tylko i wyłącznie do absorpcji substancji ropopochodnych, dlatego można je również stosować 
do absorpcji wycieków w zbiornikach wodnych otwartych, czy też zamkniętych. Tego rodzaju materiały absorpcyjne pływają po powierzchni tafli 
wody.
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ARKUSZE POD BECZKĘ PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI

ø 55,5 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm

25 szt. 20 szt. 10 szt. 15 szt. 6 szt.

42 litrów/opk. 35 litrów/opk. 46 litrów/opk. 57 litrów/opk. 57 litrów/opk.

M-76 M-61 M-62 M-30 M-37

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

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

1 rolka 1 rolka 2 rolki 2 rolki

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

614 614-EV 615 615-EV

ROLKA ECO DUŻA ROLKA ECO MAŁA MATA TOROWA DUŻA MATA TOROWA MAŁA

1 x 50 m 0,5 x 50 m 1,47 x 24,4 m 0,48 x 24,4 m

1 rolka 2 rolki 1 rolka 2 rolki

248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 363 litry/opk. 236 litrów/opk.

616 617 M-151 M-152

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

nr artykułu: M
-151

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

Mata torowa nadaje się do zastosowa-
nia na bocznicach kolejowych – jej szero-
kość jest dopasowana do odległości między 
torami.

SORBENTY OLEJOWE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / WĘŻE / DEKLE POD BECZKI

www.ikapol.net
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nr artykułu: 
nr artykułu: 

nr artykułu: OBW-70

ROLKA GRUBA DUŻA ROLKA CIENKA DUŻA ROLKA GRUBA MAŁA

0,82 x 46 m 0,82 x 95 m 0,41 x 46 m

1 rolka 1 rolka 2 rolki

242 litrów/opk. 242 litry/opk. 242 litrów/opk.

OBW-90 OBW-95 OBW-91
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Jak ograniczyć wyciek oleju napędowego, benzyny na powierzchni wody ?

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

Bariera wodna do absorbowania płynów ropopochodnych, takich jak oleje, benzyna i oleje napędowe, itp. Nie absorbuje wody 
ani płynów na bazie wody.

PŁYWAJĄCE BARIERY SORPCYJNE

2. HACZYKI METALOWE 3. POŁĄCZONE BARIERY 4. ZAKŁADKA

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.

Aby uzyskać pożądaną długość, należy połączyć kilka barier. Każda bariera jest 
zaopatrzona w dwa wytrzymałe karabińczyki. Bariery szybko wchłaniają duże 
ilości oleju i unoszą na powierzchni w stanie pełnego nasycenia.

Zapory pływające są wyposażone w mocne liny i karabińczyki (zdjęcie 1 i 2) 
z nylonu. W ten sposób możemy stworzyć barierę lub okrąg do precyzyjnego 
ograniczenia wycieku (zdjęcie 3).

Przy łączeniu barier zaleca się, aby bariery nakładały się na siebie co 
najmniej na długość 25 cm (zdjęcie 4). Ryzyko przedostania się substancji 
ropopochodnych zostaje w taki sposób ograniczone do minimum.

Zapory pływające są w stanie spełniać swoją funkcję nawet po 10 latach 
magazynowania, pod warunkiem, że nie mają one kontaktu z promieniowaniem 
UV.

1. SZNURY NYLONOWE

SORBENTY OLEJOWE
BARIERY SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70
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www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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TYPOWE ZASTOSOWANIA BARIER WODNYCH:

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

BARIERA  BARIERA  BG DŁUGABG DŁUGABG DŁUGA BARIERA DŁUGA

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

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

BARIERA WĄSKA

PŁYWAJĄCE BARIERY SORPCYJNE

MAŁE RZEKI WYBRZEŻA

PORTY WYPADKI MORSKIE MASZYNY BUDOWLANE

JEZIORA

www.ikapol.net

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

BP GRUBABP GRUBA

 305 

szt.

BP GRUBABP GRUBA

cm

BP GRUBABP GRUBA

cm

BP GRUBABP GRUBA

szt.

litrów/opk.

M-51S

litrów/opk.litrów/opk.
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DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

ZAPORA PARKANOWA PRZECIWOLEJOWA

SORBENTY OLEJOWE
ZAPORY PARKANOWE

infolinia: (68) 362 62 70

01

Zapora parkanowa wykonana z PCV w kolorze czerwonym. Wyposażona w karabińczyki i linki umożliwiające łączenie 
elementów zapory i przymocowanie do nadbrzeża.

Zapora wyposażona w rękaw sorpcyjny ø 20 cm pochałaniający tylko substancje ropopochodne, stosowany do ograniczenia i pochłaniania 
wycieków. Dzięki swojej elastyczności zapora w naturalny sposób dopasowuje się do nurtu rzeki. Podczas wymiany rękawu nie jest 
wymagany demontaż zainstalowanej zapory.

Zapory olejowe - wykorzystywane na wodach zarówno stojących, jak i płynących zależnie od zapotrzebowania. Stosowane przy 
wszelkich remontach wykonywanych nad wodą i na wodzie. Zapora olejowa blokuje rozprzestrzenianie się substancji oleistych na powierzchni 
wody, a bariera sorpcyjna pochłania substancje, co wpływa na bezpieczeństwo dla środowiska. Zapora wykonana jest z olejoodpornej tkaniny 
PCV.  Balastem jest łańcuch galwanizowany lub sztabki umieszczane w podwójnej kieszeni z materiału PCV. Zapory przeciwolejowe 
posiadają pływaki ze spienionego polisterynu, zgrzewane w szczelnych, hermetycznych komorach. Łączniki montowane są za pomocą śrub ze 
stali nierdzewnej.

nr artykułu wymiary

WAL-K01 50 x 1200  cm

WAL-K02 50 x 1800  cm

WAL-K03 50 x 2400  cm
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Kołowrotek służy głównie do bezpiecznego przechowywania zapory 
przeciwolejowej. Chroni przede wszystkim przed uszkodzeniami 
fizycznymi. Kołowrotek umożliwia szybkie rozmieszczenie zapory w 
przypadku nagłego wycieku i szybkiej reakcji.

 bezpiecznego przechowywania zapory 
. Chroni przede wszystkim przed uszkodzeniami 

Kołowrotek umożliwia szybkie rozmieszczenie zapory w Kołowrotek umożliwia szybkie rozmieszczenie zapory w 
przypadku nagłego wycieku i szybkiej reakcji.przypadku nagłego wycieku i szybkiej reakcji.

 bezpiecznego przechowywania zapory 
. Chroni przede wszystkim przed uszkodzeniami 

Kołowrotek umożliwia szybkie rozmieszczenie zapory w Kołowrotek umożliwia szybkie rozmieszczenie zapory w 
przypadku nagłego wycieku i szybkiej reakcji.przypadku nagłego wycieku i szybkiej reakcji.

 bezpiecznego przechowywania zapory 
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KOŁOWROTEK DO ZAPORY PARKANOWEJ

SORBENTY OLEJOWE
ZAPORY PARKANOWE
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www.ikapol.net

ZAPORA PARKANOWA PRZECIWOLEJOWA

produkowane są z polietylenu wysokiej jakości dla 
maksymalnej odporności na korozję w środowisku morskim

produkowane ze stali malowanej, stali ocynkowanej lub 
stali nierdzewnej

średnica kołowrotka i długość piasty mogą być wykonane 
w zależności od konkretnych warunków lokalnych i 
przechowywania

produkujemy zapory odpowiednio do rodzaju, 
wielkości i długości wysięgnika
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SORBENTY CHEMICZNE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY

Sorbenty chemiczne służą głównie do pochłaniania cieczy agresywnych, kwasów (siarkowego, azotowego, solnego, fosforowego 
itp.),  jak i zasad z wysokim lub niskim pH, czy wodnego roztworu amoniaku. Zastosowanie tych sorbentów to głównie: laboratoria, 
magazyny substancji niebezpiecznych, fabryk czy przemysł farmakologiczny.
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SORBENTY CHEMICZNE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY
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sklep on-line: www.ikapol.net   |   telefon: (68) 362 62 70

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

infolinia: (68) 362 62 70

01

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 0,3-1 mm 0,3-1 mm 0,2-0,6 mm

nr artykułu 607 608 608-10SPANN 601
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STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
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SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

www.ikapol.net

01

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

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 
wszystkich 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. Ikasorb 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.

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.

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE
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SORBENTY SYPKIE
NATURALNY ABSORBENT HYDROFOBOWY
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SORBENT SYPKI HYDROFOBOWY - PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKASORBENT SYPKI HYDROFOBOWY - 

“Super chłonny,hydrofobowyi lekki”

nazwa CORKSORB 25L CORKSORB 75L

waga 4,4 kg 1,3 kg

absorpcja 17 litrów/opk. 52 litry/opk.

nr artykułu G01025 G01006

STOSUJEMY DO ABSORPCJI WSZELKIEGO RODZAJU 
CIECZY POCHODZENIA WĘGLOWODOROWEGO, 

OLEJÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW I WYCIEKÓW 
SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

UTRZYMUJE SIĘ NA POWIERZCHNI WODY

Sypki Corksorb jest dostarczany w formie granulatu, co pozwala 
uniknąć niebezpiecznego stężenia pyłów.  Zdolność absorpcji 
1 kg poddanego obróbce cieplnej korka dla oleju kształtuje 
się na poziomie 9,43 litra. Nie jest toksyczny i nie zawiera 
chemicznych dodatków, a jego niska waga sprawia, że jest 
bardzo łatwy w użyciu.  Standardowo jest konfekcjonowany w 
25  i 75 litrowych workach papierowych z recyklingu. Posiada 
nieograniczony czas magazynowania.

Hydrofobowy – lekki sorbent olejowy o dużej chłonności. Absorbuje substancje ropopochodne i odpycha wodę. 
Unosi  się na powierzchni wody – nawet po wchłonięciu maksymalnej ilości zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę, 
że wiąże w sobie zaabsorbowaną ciecz, doskonale nadaje się do usuwania skażeń olejowych ze środowiska naturalnego. 
Nie zebrane pozostałości sorbentu nie powodują zagrożenia, że niebezpieczne substancje zostaną wypłukane lub na 
skutek czynników fizycznych wrócą do środowiska. Dodatkowo –  po dłuższym czasie – substancje ropopochodne 
zamknięte w sorbencie ulegną biodegradacji.

      WŁAŚCIWOŚCI:

 nie oddaje pochłoniętej cieczy – co powoduje, że doskonale nadaje się do zastosowań dotyczących neutralizacji

 niemal całkowicie redukuje ilość oparów zaabsorbowanych substancji łatwopalnych

 zachowuje się  obojętnie w styczności z substancjami chemicznymi (nie wywołuje niebezpiecznych interakcji)

 nie rysuje powierzchni

 nie pyli

 jest nieelektrostatyczny – nie grozi samozapłonem

 może być spalany

ZASTOSOWANIE:
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY TAMY, PORTY I PRZYSTANIE

PLATFORMY WIERTNICZE KOPALNIE

LOTNISKA PRZEMYSŁ I FABRYKI

FLOTA SAMOCHODOWA STRAŻ POŻARNA

STACJE BENZYNOWE RAFINERIE

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
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nazwa IKADIATOMIT 1020 IKADIATOMIT 1050 IKADIATOMIT 1080 IKADIATOMIT PLUS

rodzaj pył gruby z dodatkiem pyłu gruby gruby z CNBOP-PIB

waga 20 kg 20 kg 20 kg 15 kg

wielkość ziaren 0-0,25 mm 0,5-3 mm 0,5-3 mm 2-5 mm

nr artykułu 302 305 3010 300P

Sorbent mineralny przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych. Podstawowym 
składnikiem diatomitu jest bezpostaciowa krzemionka opałowa. Naturalne domieszki stanowią glinokrzemiany (głównie illit) oraz związki żelaza. 
Granulat diatomitowy jest substancją obojętną chemicznie, nie reagującą z cieczami, więc nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
Naturalny preparat o rozbudowanej porowatej strukturze, eksploatowany z najlepszego jakościowo polskiego złoża.

Stosowanie sorbentu diatomitowego jest bardzo proste. Należy rozsypać sorbent w miejsce, gdzie jest rozlana substancja 
ropopochodna, odczekać kilka minut, aż nastąpi wchłonięcie tej substancji, a następnie zmieść zużyty granulat. Dla 
uzyskania idealnej czystości powierzchni należy czynność powtórzyć z mniejszą ilością preparatu. Do rozsypywania granulatu można 
użyć wózków do rozsiewania nawozów sztucznych, zmniejsza to wysiłek fizyczny i umożliwia równomierne dozowanie. 
Zużyty diatomit można składować na wysypiskach komunalnych i przemysłowych. 

EKSPLOATACJA SORBENTU:

W
AŻ

N
E 

!

ŚWIADECTWO
DOPUSZCZENIA
CNBOP-PIB
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SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
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IKADIATOMIT PLUS

Nowej generacji sorbent IKADIATOMIT PLUS jest produktem o znacznie 
podwyższonej chłonności w stosunku do wcześniejszych produktów 
naszej firmy. Jest całkowicie niepalny. Odpowiednio duży ciężar 
objętościowy znacznie ogranicza jego rozpylanie przez wiatr, co 
jest niezmiernie ważne przy zbieraniu wycieków ropopochodnych 
przez straż pożarną.

CERTYFIKATY / ATESTY:

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIAATEST HIGIENICZNY 

SORBENT SYPKI DLA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ

IKADIATOMIT PLUSIKADIATOMIT PLUSIKADIATOMIT
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ZESTAW DO RECYKLINGU SORBENTU NOWEJ GENERACJI

SORBENTY SYPKIE
SYSTEM PELIKAN - DO PONOWNEGO UŻYCIA
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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

WKŁAD FIBERCAN SORBENT BAWEŁNIANY WIELOKROTNEGO UŻYTKU:

wkład 25l

pochłaniający wszystkie ciecze, specjalny wkład do węglowodorów

łagodny proszek osuszający

nie zawiera krzemionki

współczynnik spopielenia < 3%

nr artykułu: SRFI

nr artykułu: SRPB

ZESTAW DO RECYKLINGU SORBENTU NOWEJ GENERACJI

produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )

hermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeńhermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeń

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 przechowywanego 
sorbentu. Po zamknięciu gwarantuje ona 

szczelność pojemnika.

bardzo mobilny, wydajny i łatwy w użyciu

posiada wszystkie potrzebne narzędzia, aby usunąć i wyczyścić wyciek oleju lub innych substancji 

wymiary: 650 x 720 x 1100 mm

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska
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MOBILNY ZESTAW W POJEMNIKU DWUDZIELNYM 240 L - PRAKTYCZNA PRZEGRODAMOBILNY ZESTAW W POJEMNIKU DWUDZIELNYM 240 L - PRAKTYCZNA PRZEGRODA

PRZEGRODA ODDZIELA
J Ą

C
A

 SO
R

BENTY OD MIEJSCA NA ODPAD

MIEJSCE NA
ODPAD NIEBEZPIECZNY

sorbent w granulacie: 5 kg

arkusze sorpcyjne: 10 szt.

rękawy sorpcyjne: 5 szt.

poduszki sorpcyjne: 5 szt.

gogle ochronne

maska ochronna

worki na odpad: 2 szt.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho

Zestaw ekologiczny zawiera:

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
Każdy z elementów wyposażenia można dobrać indywidualnie z oferty firmy IKAPOL.

nr artykułu: IKA400N



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net34   /  sklep on-line: www.ikapol.net

ZESTAWY EKOLOGICZNE
REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK
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ZESTAW SORBENTÓW IKAPOL MAX [DOPASOWANY DO POTRZEB KLIENTA] 

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 do potrzeb klienta.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 1100 mm (pojemnik).

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- rolka sorpcyjna perforowana: 0,82 x 46 m - 1 szt.,
- preparat do płukania oczu: 200 ml - 2 szt.,
- środek odtłuszczający w opryskiwaczu: 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.

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
Każdy z elementów wyposażenia można dobrać indywidualnie z oferty firmy IKAPOL.

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net34

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
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Pojemnik pierwszej pomocy przy wyciekach to ważna część strategii zapobiegania wyciekom
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Pojemnik pierwszej pomocy przy wyciekach to ważna część strategii zapobiegania wyciekomPojemnik pierwszej pomocy przy wyciekach to ważna część strategii zapobiegania wyciekom

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

nr artykułu: 407-M

nr artykułu: 411-M
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ZESTAW SORBENTÓW IKAPOL MAX [DOPASOWANY DO POTRZEB KLIENTA] 

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- sorbent w granulacie: 5 kg,
- arkusze sorpcyjne: 5 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 1 szt.,
- rękawice ochronne,
- worki na odpad: 2 szt.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 40 x 40 x 15 cm.

nr artykułu: 494nr artykułu: 493

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI - ZESTAW W WYGODNEJ DO PRZENOSZENIA TORBIE 

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- poduszka sorpcyjna 25 x 25 cm,
- arkusze sorpcyjne: 5 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 1 szt.,
- rękawice ochronne,
- worki na odpad: 2 szt.

SZCZEGÓŁY:
- beczka: 15 litrów.

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI PLUS - ZESTAW W 15 LITROWEJ BECZCE

nr artykułu: 403 nr artykułu: 404

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- sorbent w granulacie: 5 kg,
- poduszka sorpcyjna 25 x 25 cm,
- arkusze sorpcyjne: 10 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 1 szt.,
- rękawice ochronne,
- worki na odpad: 2 szt.

SZCZEGÓŁY:
- pojemnik: 30 litrów.

ZESTAW EKOLOGICZNY WARSZTATOWY - ZESTAW W 30 LITROWYM POJEMNIKU

nr artykułu: 405 nr artykułu: 406

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYM SORBENTEM ?
Po wykorzystaniu sorbentów przyjmują one cechy charakterystycznego związku chemicznego, który został wchłonięty i stanowi odpad o ce-
chach i zagrożeniu absorbowanej substancji (odpad niebezpieczny). Należy zebrać sorbent do opakowania (np. worka), następnie postępować 
jak z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- 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.

SZCZEGÓŁY:
- pojemnik: 120 litrów.

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

- worek na odpad niebezpieczny 10 szt.,
- odtłuszczacz w spryskiwaczu 2 litry,

nr artykułu: eko-uni-120a

nr artykułu: eko-olej-120a

ZESTAW EKOLOGICZNY BB 120L - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

ZESTAW EKOLOGICZNY

sorbent w granulacie: 20 kg

arkusze sorpcyjne: 20 szt.

rękawy sorpcyjne: 3 szt.

rękawice: 1 szt.

gogle ochronne: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

worki na odpad: 2 szt.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho

ZESTAW EKOLOGICZNY BB ZAWIERA:

nr artykułu: bb-120-uni
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nr artykułu: 411

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI

ważne !   |   MATA ZABEZPIECZAJĄCA MOŻE BYĆ NA WYPOSAŻENIU ZESTAWU

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:

www.pinterest.com/ikapol

nr artykułu: AL-ZE05

Zestaw ekologiczny dla leśników 
w skrzynce. Skrzynka masywna 
z rączką do wygodnego 
przenoszenia wraz z metalowym 
zamknięciem.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- sorbent w granulacie: 2 kg,
- płyn odtłuszczający: 1 litr,
- czyściwo bawełniane do rąk: 4 szt.,
- poduszka sorpcyjna: 2 szt.,
- rękawice olejoodporne,
- rękawice nitrylowe: 2 szt.,
- mata olejowa do zbierania wycieków: 6 szt.,
- worek na odpad: 5 szt.,
- czyściwo do rąk: 4 szt.,
- zmiotka i szufelka.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 560 x 310 x 285 mm.
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ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 450 L

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 110 L

ZESTAWY EKOLOGICZNE
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MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI

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

gogle 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.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho: 1 szt.w
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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

gogle 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.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho: 1 szt.w
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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.

ZAWARTOŚĆ MOŻE ZOSTAĆ DOPASOWANA DO POTRZEB KLIENTA !

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

nr artykułu: 407

nr artykułu: 411
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PAMIĘTAJ !   |   

IKABOX 7035 BOX IKABOX 8025 BOX IKABOX 8055 BOX IKABOX 8075 BOX IKABOX 8045 BOX

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

frotte kolor bawełna biała 100 % prześcieradło frotte białe pościel biała

6-11060-MD 6-11020-MD 6-11010-MD 6-11030-MD 6-11015-MD

IKABOX 8035 BOX IKABOX 7025 BOX IKABOX 7015 BOX IKABOX 7045 BOX

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

trykot jasny trykot ciemny bawełna kolor bawełna zielona

6-11035-MD 6-11055-MD 6-11050-MD 6-11070-MD

IKABOX to seria bawełnianych, wysokiej jakości ścierek przeznaczonych dla wymagających użytkowników, w 
praktycznym kartonie. Ścierki spełniają wysokie wymagania stawiane dla pracy w ciężkich warunkach. Opracowane do 
czyszczenia oraz wycierania plam z oleju, tłuszczu lub płynów chłodząco-smarujących. Korzystniejsza ekonomicznie 
alternatywa dla drogich mat z włókniny. Ścierki są zapakowane w praktyczne 10-kilogramowe opakowania. Forma 
i wielkość opakowania sprawiają, że łatwo jest zabrać je ze sobą na stanowisko pracy, do samochodu 
serwisowego lub tam, gdzie są potrzebne.

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA
IZOLUJĄ ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

CZYŚCIWA NASĄCZONE PŁYNAMI ŁATWOPALNYMI
STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE

str. 100

wyprodukowane z 100% bawełny
bez dodatków tkanin syntetycznych
pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.
wyprodukowane zgodnie z normą DIN 61650
nie rysują delikatnych powierzchni
niezwykle chłonne oraz wytrzymałe
wchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smaryIK

AB
OX

ZGODNE Z NORMĄ

DIN 61650

CZYŚCIWO SPRAWDZANE POD DETEKTOREM METALU W WYGODNYM KARTONIE 10 kg

pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.
DIN 61650DIN 61650

wchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smarywchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smarywchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smarywchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smarywchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smary
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POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA
IZOLUJĄ ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

IKABOX 9004 IKABOX 9043 IKABOX SOFT 9510 IKABOX MEKANO IKABOX 9005

2 kg 2 kg 2 kg 3 kg 3 kg

1-warstwowa włóknina biała 100 % wiskoza mocne elastyczne płótno 3-warstwowa makulatura 1-warstwowa włóknina

200 arkuszy 140 arkuszy 200 arkuszy 240 arkuszy 200 arkuszy

42 x 38 cm 42 x 38 cm 42 x 38 cm 42 x 38 cm 42 x 38 cm

6-31544 6-31543 6-31542 6-31541 6-31545

IKABOX 7055 IKABOX 7065 IKABOX 7085 IKABOX 6-31502

4 kg 5 kg 5 kg 5 kg

pościel flanela kolor trykot kolor ręczniki wysokiej jakości

160 arkuszy 160 arkuszy 160 arkuszy 160 arkuszy

38 x 38 cm 38 x 38 cm 38 x 38 cm 23-27 x 60 cm

6-31513 6-31509 6-31507 6-31502

RÓWNE ŚCIERKI MATERIAŁOWE W OPAKOWANIU Z PERFORACJĄ
UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWE WYJMOWANIE

CZYŚCIWO SPRAWDZANE POD DETEKTOREM METALU W WYGODNYM KARTONIE 10 kg

Czyściwo bezpyłowe IKABOX 9005
Wysokiej jakości czyściwo bezpyłowe do czyszczenia i polerowania delikatnych 
powierzchni (czyściwo nie zawiera silikonu). Stosowane przez drukarnie, firmy 
sprzątające, warsztaty i firmy farmaceutyczne.
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Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe CLEAN Max w dotyku przypominające 
miękki materiał to doskonałe czyściwo dla miejsc wrażliwych na pylenie. Ogrom-
nym atutem jest dziurkowana struktura, co wpływa na ogromne zdolności absorpcyjne. 
Wytrzymałość czyściwa wpływa na jego długotrwałe działanie. Dzięki odpowiedniemu do-
braniu i skomponowaniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach, 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. Czyściwo 
CLEAN Max nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrot-
nie w procesach pomocniczych utrzymania reżimu technologicznego. Elastyczny 
materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE WIELOZADANIOWE CLEAN Max

www.pinterest.com/ikapol

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CM1 rolka 175 mb / 448 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CM2 rolka 45 mb / 112 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CM3 rolka 9,75 mb / 25 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CM4 karton 100 szt. 300 x 400 mm

SZCZEGÓŁY:
- skład: 70% wiskoza, 30% poliester,
- gramatura: 65 g/m2.

Czyściwo dostępne w kolorze różowym, zielonym, żółtym i niebieskim. Odpowiednio 
dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w 
zakładach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji oraz norm 
HACCP. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Specjalna struktura 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie, usuwanie zabrudzeń po-
chodzenia organicznego oraz powstałego w czasie procesu technologicznego. Czyściwo 
nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrotnie w procesach pomocniczych 
utrzymania reżimu technologicznego.

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE WIELOZADANIOWE CLEAN Max KOLOR

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CMK1 rolka 175 mb / 448 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CMK2 rolka 45 mb / 112 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CMK3 rolka 9,75 mb / 25 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CMK4 karton 100 szt. 300 x 400 mm

SZCZEGÓŁY:
- skład: 70% wiskoza, 30% poliester,
- gramatura: 60 g/m2.

DOSTĘPNE KOLORY:

Czyściwo dostępne w kolorze różowym, zielonym, żółtym i niebieskim.
dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w 
zakładach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji oraz norm 
HACCP. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie, usuwanie zabrudzeń po-
chodzenia organicznego oraz powstałego w czasie procesu technologicznego. 
nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrotnie w procesach pomocniczych 
utrzymania reżimu technologicznego.

nr artykułunr artykułunr artykułunr artykułu opakowanie

Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe CLEAN Max w dotyku przypominające 
miękki materiał to doskonałe czyściwo dla miejsc wrażliwych na pylenie. 
nym atutem jest dziurkowana struktura, co wpływa na ogromne zdolności absorpcyjne. 
Wytrzymałość czyściwa wpływa na jego długotrwałe działanie. Dzięki odpowiedniemu do-
braniu i skomponowaniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach, 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. 
CLEAN Max nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrot-
nie w procesach pomocniczych utrzymania reżimu technologicznego. 
materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

nr artykułunr artykułu opakowanie

SZCZEGÓŁY:
- skład: 70% wiskoza, 30% poliester,
- gramatura: 65 g/m2.

BARDZO MOCNE • IDEALNIE WCHŁANIA I USUWA ZABRUDZENIA • NISKOPYLNE • NIE RYSUJE CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI • MIĘKKIE • 
DOBRZE WSPÓŁPRACUJE Z ROZPUSZCZALNIKAMI • ODPORNE NA BARDZO WYSOKIE TEMPERATURY • KOLOR BIAŁY • ATEST PZH
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CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE CLEAN Basic

Czyściwo przemysłowe specjalistyczne CLEAN Basic to najwyższej jakości czyściwo przeznaczone do bardzo precyzyjnych prac. 
Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skomponowaniu z włókien poliestrowych oraz celulozy nadaje się do zastosowania w miej-
scach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. Wykorzystywane w zakładach, gdzie zwraca 
się szczególną uwagę na ekonomikę i całkowitą eksploatację materiałów pomocniczych. Specjalna struktura powierzchni czyściwa pozwala na 
szybkie i dokładne zbieranie i usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz powstałego w czasie procesu technologicznego. Elastyczny 
materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Jest to bardzo wytrzymałe czyściwo, a zarazem miękkie i elastyczne. Czyściwo to po-
siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.

SZCZEGÓŁY:
- skład: 54% poliester, 46% celuloza,
- gramatura: 60 g/m2.

siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:
- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,- skład: 54% poliester, 46% celuloza,
- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.- gramatura: 60 g/m2.

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CB1 rolka 155 mb / 397 odcinków 300 x 390 mm

ZPW-CB2 karton 100 szt. 300 x 400 mm

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE CLEAN Basic PLUS

Czyściwo przemysłowe specjalistyczne CLEAN Basic PLUS odpowiednio dobrane i skomponowane z włókien poliestrowych oraz 
celulozy, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w zakładach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny 
produkcji i pracy. W zakładach, gdzie zwraca się szczególną uwagę na ekonomikę i całkowite wykorzystanie materiałów pomocniczych. 
Specjalna struktura powierzchni czyściwa pozwala na szybke i dokładne zbieranie i usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz po-
wstałego w czasie procesu technologicznego. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

SZCZEGÓŁY:
- skład: 45% poliester, 55% celuloza,
- gramatura: 68 g/m2.

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CBP1 rolka 155 mb / 397 odcinków 280 x 390 mm

ZPW-CBP2 karton 100 szt. 300 x 400 mm

wstałego w czasie procesu technologicznego. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
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Stojak na kółkach dla łatwiejszego dostępu, 
przemieszczania i składowania. Podstawa na 
kółkach ułatwia wygodne przemieszczenie 
maty bez podnoszenia.

CZYŚCIWO 
ŚCIERKI CELULOZOWE

infolinia: (68) 362 62 70
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IKATEX 9043 IKATEX SOFT 65 IKATEX SOFT 85 IKATEX 9000-R IKATEX 9004

3 kg 6 kg 6,6 kg 3 kg 3,8 kg

papier 1-warstwowa celuloza 1-warstwowa celuloza bezpyłowa celuloza 1-warstowy papier

340 arkuszy / rolka 950 arkuszy / rolka 750 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka

30 x 38 cm 30 x 35 cm 30 x 35 cm 31 x 37 cm 30 x 38 cm

6-31570 6-365 6-385 6-31524 6-31525

IKATEX INDUSTRI 2 MULTITEX 9009 IKATEX ULTRA 9510 IKATEX BOXER 60 IKATEX MEKANO 2

7,4 kg 8 kg 8 kg 3 kg 4 kg

2-warstwowa celuloza 1-warstwowy papier włóknina papier 2-warstwowy papier

2 szt. 900 arkuszy / rolka 1000 arkuszy / rolka 300 arkuszy / rolka 2 szt.

0,28 x 360 m 40 x 36 cm 40 x 36 cm 37 x 33 cm 26 x 38 cm

1118-2L 6-31559 6-31555 8458001 1169-2L

www.youtube.com/user/ikapolTV

PIONOWY STOJAK NA ROLKĘ SORPCYJNĄ

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 500 x 1300 mm

nr artykułu: AL-D
S1

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE CZYŚCIW W WARSZTACIE

str. 109

Brudne czyściwa mogą stanowić zagrożenie 
pożarem – nasączone cieczami i substancjami są 
łatwopalne. Oleje stosowane do czyszczenia, mające 
zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować 
z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym 
samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa.



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 43

CZYŚCIWO
STOJAKI NA ROLKI SORPCYJNE / CZYŚCIWO

www.ikapol.net
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STOJAKI NA CZYŚCIWO / SORBENTY POLIPROPYLENOWE

SZCZEGÓŁY:
- szerokość wewnętrzna: 40 cm
- szerokość zewnętrzna: 45 cm
- wysokość: 85 cm

SZCZEGÓŁY:
- szerokość wewnętrzna: 105 cm
- szerokość zewnętrzna: 115 cm
- wysokość: 60 cm

Wyposażony w kółeczka oraz praktyczne mocowanie na worek 
120-litrowy. Łatwo i bez najmniejszego wysiłku przeniesiesz naszą 
rolkę czyściwa w pożądane przez Ciebie miejsce. Funkcjonalnym i 
poręcznym rozwiązaniem jest listwa odcinająca potrzebny 
nam kawałek czyściwa.

ŚCIENNY DOZOWNIK NA CZYŚCIWO / SORBENT

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 480 x 490 x 230 mm

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 500 x 420 x 945 mm

STOJAK PODŁOGOWY NISKI NA CZYŚCIWO / SORBENT

nr artykułu: 11947

nr artykułu: 11948

nr artykułu: AL-051

nr artykułu: IK
A-IA-615

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70(68) 362 62 70(68) 362 62 70
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nazwa IKANOL 1L IKANOL 5L IKANOL 25L IKANOL 200L IKANOL 1000L

pojemność 1 litr 5 litrów 25 litrów 200 litrów 1000 litrów

nr artykułu 81-01-1 81-01-5 81-01-25 81-01-205 81-01-1000

DYSPERGENTY 
CHEMIA ODTŁUSZCZAJĄCA

infolinia: (68) 362 62 70
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IKANOL PLUS jest skutecznym środkiem czyszczącym 
i odtłuszczającym o wysokiej zdolności rozpuszczania 
tłuszczu i brudu. Środek jest dostępny jako koncentrat 
lub już gotowy do użytku. Szczególnie przydatny do 
czyszczenia przemysłowego wózków widłowych, ma-
szyn i posadzek warsztatowych. Posiada atest PZH 
oraz oznaczenia ekologiczne.

BEZPIECZNY DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA

BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

ULEGA BIODEGRADACJI

BARDZO DOBRZE ROZPUSZCZA SIĘ W WODZIE

PREPARAT DO OCZYSZCZANIA I ODTŁUSZCZANIA WSZELKIEGO RODZAJU POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH

POSIADA SZWEDZKIE  OZNACZENIE EKOLOGICZNE „ŁABĘDŹ”
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BARIERY / MATY USZCZELNIAJĄCE
ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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PREPARAT DO OCZYSZCZANIA I ODTŁUSZCZANIA WSZELKIEGO RODZAJU POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH

Uniknij problemów ze środowiskiem i wyciekami dzięki uszczelnieniu studzienki. Uszczelnienie jest łatwe w obsłudze i zapobiega 
przedostaniu się wycieków do wody pitnej.

nr artykułu: 398-RUND

nr artykułu: 398

nr artykułu wymiary

398-RUND ø 680 x 20 mm

398 660 x 480 x 20 mm

PROSTY USZCZELNIACZ STUDZIENKI

Uszczelnienie jest łatwe w obsłudze i zapobiega Uniknij problemów ze środowiskiem i wyciekami dzięki uszczelnieniu studzienki. 

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

Elastyczna bariera do wycieków pozwala na stworzenie efektywnej ochrony przed wyciekami w miejscach, gdzie istnieje duży ruch 
personelu i np. wózków widłowych. Można chodzić po niej, jeździć bez uszkodzenia bariery. Ochrona ma wysokość 5 cm i zabezpiecza 
ogrodzone obszary przed wyciekami. Szybki i łatwy montaż według załączonej instrukcji. Można spiąć w dowolną długość i formę. Jasnożółty 
kolor ułatwia widoczność. 

ELASTYCZNA BARIERA ZABEZPIECZAJĄCA WYCIEK

nr artykułu nazwa wymiar

SB-MAB-KIT zestaw: bariery: 2 szt., narożniki: 4 szt.,rurki uszczelniające: 6 szt., silikon do montowania 2 x 7,6 m

SB-MAB-WALL bariera 5 cm x 4,5 m

SB-MAB-COR narożniki 2 szt. 28 x 14 x 5 cm

 BARIERA NIE WSPÓŁPRACUJE Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net46

BARIERY / MATY USZCZELNIAJĄCE
ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. Można stosować ją wiele razy (mycie przy 
pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

BARIERY DO WYCIEKÓW

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. 

nr artykułu: 391

nr artykułu wymiary

391 3000 x 80 x 50 mm

390 3000 x 100 x 75 mm

Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Możliwość ponownego wykorzystania
(spłukać - wodą i mydłem). Odporne na większość chemikaliów.

ZATYCZKI SPUSTOWE

Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. 

nr artykułu nazwa wymiar

UT2113 ZATYCZKA SPUSTOWA 2” Ø 51 mm

UT2114 ZATYCZKA SPUSTOWA 3” Ø 77 mm

UT2115 ZATYCZKA SPUSTOWA 4” Ø 102 mm

UT2116 ZATYCZKA SPUSTOWA PLUS Ø 51 mm, Ø 77 mm och Ø 102 mm + ETUI

UT2117 ZATYCZKA SPUSTOWA 6” Ø 153 mm

UT2118 ZATYCZKA SPUSTOWA 8” Ø 204 mm

UT2119 ZATYCZKA SPUSTOWA 10” Ø 254 mm

UT2121 ZATYCZKA SPUSTOWA 12” Ø 305 mm

nr artykułu: UT2116
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sklep on-line: www.ikapol.net

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. 

www.pinterest.com/ikapol
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MATA USZCZELNIAJĄCA DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-
liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

nr artykułu nazwa wymiar

395 okrągła mata 120 Ø 305 x 13 mm

395-2 okrągła mata 200 Ø 510 x 13 mm

396 czworokątna mata 460 x 460 x 13 mm

396-2 czworokątna mata 610 x 610 x 13 mm

397 czworokątna mata 910 x 910 x 13 mm 

397-2 czworokątna mata 1070 x 1070 x 13 mm

397-3 czworokątna mata 1220 x 1220 x 13 mm

UT2180A czworokątna mata 458 x 458 x 6,4 mm

UT2181 czworokątna mata 610 x 610 x 6,4 mm

UT2182 czworokątna mata 915 x 915 x 6,4 mm 

UT2183 czworokątna mata 1067 x 1067 x 6,4 mm

UT2184 czworokątna mata 1220 x 1220 x 6,4 mm

UT2185 czworokątna mata 1372 x 1372 x 6,4 mm

nie przemieszcza się nawet pod wpływem silnego nurtu płynów

odporna na substancje ropopochodne i na większość agresywnych płynów i rozpuszczalników

nieograniczony czas używania, po zastosowaniu wystarczy umyć wodą z mydłem

możliwość zabezpieczenia prewencyjnego

przetestowana w wysokich temperaturach

przy właściwym użytkowaniu mata zachowuje właściwości nawet przez 10 lat

zabezpiecza studzienki kanalizacyjne i inne otwory spustowe umieszczone na twardych powierzchniach, drogach i szlakach komunikacyjnych

awaryjne zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i otworów spustowych w zakładach przemysłowych, chemicznych, magazynach 

mata do użytku tylko w sytuacjach awaryjnych, na wypadek wycieku, nie nadaje się jako stałe zabezpieczenie

ZASTOSOWANIE:

aceton kwas moczowy benzyna oleje mineralne

nafta alkohol benzylowy dwutlenek wodoru kerozyna

butanol glikol propylenowy ropa wodne roztwory soli

amoniak roztwory kwasu borowego glikol etylenowy kwas solny ( do 20%)

terpentyna freony / kwas siarkowy formaldehyd kwas azotowyO
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Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-
liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

wymiar

Ø 305 x 13 mm

Ø 510 x 13 mm

460 x 460 x 13 mm

610 x 610 x 13 mm

910 x 910 x 13 mm 

1070 x 1070 x 13 mm


