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Universal Rulla



DB-90
Universal Rulla
0,82 x 46 m, 1 kpl/pakk

DB-91
Universal Rulla
0,41 x 46 m, 2 kpl/pakk


Hyvä
ja edullinen
Ota yhteyttä!hintaan!
Hyvä
tuotetuote!
edulliseen
Soita: 040-5152777

Soita meille! 020-741 8750

6

i m e y t y s t u o t t e e t

Eppos Oy, 040-5152777



Oil Only Rulla
Öljyt ja muut hiilivetypohjaiset nesteet imeytyvät tehokkaasti. Vettä hylkivä.

M-90
Oil Only Rulla (perforoitu)
0.82 x 46 m, 1 kpl/pakkp

M-91
Oil Only Rulla (perforoitu)
0,41 x 46m, 2 kpl/pakk

100%:sta mikrokuitua
Oil Only Liina
Öljyt ja muut hiilivetypohjaiset nesteet imeytyvät tehokkaasti. Vettä hylkivä.Imee jopa 25 kertaa oman painonsa. Mitat: 41 x 46 cm.

M-70
Oil Only Liina
41 x 46 cm, 200 kpl/pakk

M-75
Oil Only Liina
41 x 46 cm, 100 kpl/pakk

Testivoittaja!
Testivoittaja!
Soita: 040-5152777
tietoja !
Eppos Trading Oy
www.eppostrading.fi
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Soita, ja kysy lisä020 741 8750
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Soveltuu erilaisiin
ympäristöihin…

Eppos Oy, 040-5152777

Battle Mat
"Battle Mat" on kulutusta kestävä imeyttäjä,

jonka päälläUniversal
voi kävellä, seisoa ja ajaa. Imee
Camo

jopa 20 kertaa oman painonsa.
Camo Universal on kulutusta kestävä imeyttäjä,
jonka päällä voi kävellä, seisoa ja ajaa. Imee
BM15
jopa
20 kertaa oman painonsa.
Battle Mat
0,38 x 46 m, 1 kpl/pakk

BM30
Uutuusimeyttäjät:
Camo Universal –rullat,
Battle Mat
0,76 x 46 m, 1 kpl/pakk
maastokuvio
DS-93
0,76 x 46 m
DS-94
0,38 x 46 m

1 rulla/paketti
2 rullaa/paketti



W

Kätevä IKA-lattiateline isoille rullille
(100 cm:iin saakka). Helpottaa rullan käsittelyä.
99930/2
Leveys 43 cm
99930/4
Leveys 100 cm
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EI PALA !

607
Ikasorb 1030



Ikasorb 1030 soveltuu imeytystehtäviin kaikilla
kiinteillä pinnoilla. Optimaalinen hankaus myös
kun rakeet ovat nesteen kyllästämät.Ikasorb
1030 on suhteellisen suuren raekokonsa ansiosta tuote, jota voidaan käyttää sekä sisä-että
ulkotiloissa kaikissa päivittäisissä imeytystehtävissä.
20 kg/pakk., 40 litraa

608
Ikasorb 1850
Ikasorb 1850 soveltuu imeytystehtäviin kaikilla
kiinteillä pinnoilla. Hyvin pienirakeinen Ikasorb
1850 tunkeutuu pienimpiinkin koloihin ja uurteisiin.Optimaalinen hankauskyky myös kun rakeetovat nesteen kyllästämät.Ikasorb 1850 soveltuu
imeytystehtäviin, kun kyseessä on suuret saastuneet pinnat ja nopea imeytys on tarpeen, esim
maanteillä, joilla nopea jätenesteen raivaus on
ratkaisevan tärkeää..
10 kg/pakk., 20 litraa



Ei liukastumisvaaraa!
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