
DADOS PARA ENCOMENDA

Os derrames não controlados podem ter um efeito devastador no ambiente, nas 
pessoas e nas empresas. É uma boa prática de gestão e, em muitos países, uma 
exigência legal para se preparar para o derrame.
A melhor preparação é apoiada por ferramentas profissionais que podem ajudar a 
evitar grandes custos em multas, danos e limpeza de poluição.

O SpillFix é um produto 100% natural feito de fibra de coco que, ao contrário dos 
granulados à base de argila, não liberta poeira de sílica cancerígena. Além disso, o 
SpillFix é um produto leve com uma estrutura em favo de mel, com microesferas 
que é altamente improvável que cause qualquer lesão na coluna ou nas costas.

Com a adição do SpillFix, a Brady oferece uma gama mais completa de soluções de 
controlo de derrames que incluem soluções de granulado e polipropileno Meltblown. 
Em geral, o granulado é mais barato na compra e mais caro em descartar após o 
uso. O granulado é mais útil para absorver derrames em superfícies rachadas ou 
porosas. O polipropileno da Meltblown, por outro lado, está disponível em diversos 
formatos ou tamanhos e possui uma ampla gama de aplicações proativas de 
controle na contenção de derrames.

GRANULADO VERSUS POLIPROPILENO MELTBLOWN

DESCRIÇÃO

Uso seguro

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

SpillFix
granular

149265 SF-JAR-CS SpillFix Granular: 3 Ltr. Jar, 2

149063 SF-7 SpillFix Granular: 15L Bag, 9.5

149060 SF-20 SpillFix Granular: 50L Bag, 26

Nº Artigo Refª Descrição Capacidade 
Absorção (Ltrs)

Grupo Sove VEDANTES

www.sove.pt
PLÁSTICOS TÉCNICOS
RESGATE E SEGURANÇA

COIMBRA LISBOA
R. do Outeiro, 1302/1324
4470-208 Maia
Telf. +351 229 478 500

R. Entre Vinhas, lote 10
3020-171 Coimbra
Telf. +351 239 439 952

Queluz Parque
Estrada Consiglieri Pedroso, 80 - L2 - A7
2730-053 Barcarena
Telf. +351 213 976 767

PORTUGAL SEDE - MAIA

Absorve rápidamente
qualquer derrame em
qualquer superfície
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