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kód název  obsah sorpční 
kapacita použití cena v Kč  

bez DPH 
cena v Kč  
včetně DPH 

8910 sorbent SPILKLEEN  
Plus SK 2 

10 kg 11 litrů 

Vhodný pro úklid 
ropných výrobků, 
emulzí, chladicích 
kapalin apod. 

 

337755,,--  454,- 

8913 sorbent SPILKLEEN   
Granules SK 1 12 kg 12 litrů 

Vhodný k likvidaci 
kyselin, zásad, ropných 
látek i vody, 
neutralizaci kyselin 
a likvidaci 50% roztoku 
hydroxidu sodného.  

440000,,--  484,- 

8914 sorbent ABSODAN  
Plus 10 kg 13 litrů Porézní různě velké 

granule z dánské 
suroviny "Moler" 
zajišťují velmi dobrou 
a rychlou sorpci. 
 Hodí se k úklidu 
kapalin z vozovek 
a komunikací, které po 
aplikaci sorbentu 
zůstávají čisté a suché. 
Jsou chemicky netečné 
(kromě kyseliny 
fluorovodíkové a 50% 
roztoku hydroxidu 
sodného), mají nízkou 
prašnost. Nasátou 
látku již neuvolní. 
(náhrada za  VAPEX). 

 

337755,,--  454,- 

8915 sorbent ABSODAN  
Plus 

20 kg 26 litrů 

 

667755,,--  817,- 

8916 sorbent ABSODAN  
Universal 20 kg 25 litrů 

 

660000,,--  726,- 

8917 sorbent ABSODAN  
Super Plus 10 kg 13 litrů 

 

440000,,--  484,- 

8919 sorbent OL-Ex  
celoroční 

19 kg 17 litrů 

Odsává tuky, oleje a 
ropné látky, používá se 
především za mokra a 
sněhu na vozovky, ale i 
v průmyslu s mokrým 
procesem výroby.  

557755,,--  696,- 

8920 rohože lehké  
50x40 50 ks 20 litrů  

 

997755,,--  1 180,- 

8921 
sorpční nepropustná 

plachetka  
100x 200 

1 ks 2 litry   225500,,--  303,- 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% (pokud není v ceníku uvedeno jinak). Ceny jsou uvedeny bez dopravy k odběrateli. 
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