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DENSORB PRODUKTTJEK 
Sammenligning af absorbenter og mineralske 
granulater.

REAGER KORREKT I EN 
NØDSITUATION
Biolog Tobias Authmann om forebyggelse og 
bekæmpelse af uheld med farlige medier.

NÅR HVERT SEKUND TÆLLER
Hvorfor virksomheder bør være forberedt 
på at inddæmme olieudslip i vandløb.

Kære kunder 

Er du forberedt på olie- eller kemikalieulykker? Kan du forhindre en forurening af miljøet med 
vandforurenende væsker? Hvordan håndterer du dryppende olie fra maskiner, således at 
arbejdsulykker undgås?

Denne udgave fra ”safety@work”, den nye sikkerheds update fra DENIOS, giver dig 
omfattende informationer om bindemidler. Find f.eks. ud af, hvilke fordele DENSORB 
bindemidler har i forhold til gængse granulater og hvordan du optimalt kan forberede dig til 
nødsituationer. 

God læselyst!

Dit DENIOS team

D
EN

IO
S 

A
pS

 
D

an
ne

vi
rk

ev
ej

 6
70

00
 F

re
de

ric
ia

BINDEMIDLER:

Tips og tricks 

fra eksperten
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safety work@
Din DENIOS sikkerheds-update
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I dagligdagen kan der f.eks. forekomme lækager eller dryptab fra maskiner - bindemidler hjæl-
per dig med at undgå uberegnelige risici og dermed uforudsete omkostninger. DENORB binde-
midler fås til forskellige anvendelser og i forskellige udførelser. For at du hurtigt kan finde det 
rigtige produkt til din opgave, har vi efterfølgende samlet nogle vigtige informationer.

I 3 TRIN 
TIL DET RETTE PRODUKT

Den første vigtige faktor for at finde frem til det optimale bindemiddel er væsken, som skal suges op. DENSORB bindemidler fås i 3 udførelser.

1. Hvilke væsker skal opsuges?

DENSORB UNIVERSAL DENSORB SPECIALDENSORB OLIE
Egenskab: 
Hydrofil, optager næsten alle væsker

Egnet til: 
Olie, kølemidler, smøremidler, frostvæske, olie-vand-emulsioner 
og andre vandholdige væsker samt ikke aggressive syrer og 
baser

Egenskab: 
Hydrofob, optager kulbrinte baserede væsker, men afviser vand

Egnet til: 
Olie, benzin, diesel, opløsningsmidler og petroleum

Egenskab: 
Hydrofil, kemisk inert, optager næsten alle væsker, inkl. 
aggressive kemikalier

Egnet til: 
Syrer, baser og aggressive medier

Er du ikke sikker på, hvilken DENSORB version der er egnet til dine medier? Kontakt os på tlf. 7624 4080 eller www.denios.dk. 

Absorberende rulle Economy PLUS
Udførelse Universal, light

Bindemiddel af slidstærkt materiale 
til krævende anvendelser

Udvendig mål B x L [cm] 38 x 4500
Stk. / pakke 1 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 60
Best.-nr. 248-907-9D

Pris Kr. / pakke 550,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 523,-

Absorberende rulle Economy PLUS
Udførelse Olie, heavy

Bindemiddel med slidstærkt og fnugfrit 
beskyttelseslag på begge sider, til at gå 
og køre på

Udvendig mål B x L [cm] 38 x 4500
Stk. / pakke 1 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 85
Best.-nr. 248-905-9D

Pris Kr. / pakke 540,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 513,-

Absorberende rulle Economy
Udførelse Special, heavy

Fordele: Den gule farve advarer om 
fare og gør det nemt at se, om væsken 
opsuges.

Udvendig mål B x L [cm] 38 x 4500
Stk. / pakke 2 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 211
Best.-nr. 173-861-9D

Pris Kr. / pakke 1.230,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 1.170,-

https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecerulle-economy-plus-universal-light-38-cm-x-45-m-1-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecerulle-economy-plus-olie-heavy-38-cm-x-45-m-1-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleeceruller-special-heavy-38-cm-x-45-m-2-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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Praktiske tools til specielle opgaver: f.eks. slanger og pude

DENSORB slanger er uundværlige i kampen mod lækager. Slangerne 
har en høj optagelseskapacitet og er nemme at forme. Lækager ved 
f.eks. maskiner eller beholdere kan dermed nemt inddæmmes.

DENSORB puder er ideelle til opsugning af spildte væsker eller 
dryptab på vanskeligt tilgængelige steder. De er også velegnede til 
kontinuerlig brug, f.eks. ved aftapning.

3. Hvor meget skal bindemidler kunne tåle?

Jo højere slidstyrken er, jo stærkere er produktet og jo længere tid kan det bruges. Alt efter hvad bindemidlet skal bruges til, skal du altså 
overveje, om du har brug for meget høj slidstyrke eller om du kan nøjes med almindelige bindemidler. DENSORB ruller og måtter fås i 3 
forskellige varianter:

DENSORB måtter og ruller af Economy kvalitet er 
stærkt absorberende bindemidler uden yderligere 
forstærkning på over- eller undersiden. De er 
velegnede til økonomisk brug ved lækager eller til 
daglig brug ved rengørings-, vedligeholdelses- og 
reparationsarbejde.

DENSORB måtter og ruller i Extra kvalitet har et ekstra 
fnugfrit beskyttelseslag på én side som sørger for høj 
slidstyrke. De er ideelle til næsten alle anvendelser - 
f.eks. som slidstærk gulvbelægning, til langvarig brug 
eller til rengøringsopgaver.

Vælg DENSORB ruller og måtter i Economy PLUS 
kvalitet når du har høje krav mht. slidstyrke og renhed. 
Det væsketætte beskyttelseslag på begge sider sørger 
for ekstra høj slidstyrke. Economy PLUS er fnugfri og 
dermed velegnet til sensible opgaver og følsomme 
overfl ader.

Slidstyrken og optagelseskapaciteten er ligeledes afhængig af produktets materialetykkelse. DENSORB ruller og måtter fås i 2 materialetykkelser. 
Så kan du bruge den tykkelse, der passer til dit behov.

2. Hvilken opgave skal bindemidlerne bruges til?

Til opsugning af væsker ved vedligeholdelses- eller rengøringsopgaver 
eller til eff ektiv bekæmpelse af lækager – DENSORB måtter er 
sande multitalenter. Måtterne muliggør passende og økonomisk brug 
i dagligdagen og er ligeledes perfekt til kontinuerlig brug. I tilfælde af 
lækage er måtterne velegnede til opsugning af spildte væsker. 

Har du normalt brug for større mængder bindemidler (f.eks. til at dække 
gulvet) eller har du et højt forbrug i dagligdagen? Så er DENSORB 
ruller det rigtige valg. 

HEAVY
LIGHT = enkel materialetykkelse
Meget fl eksibel og ideelt til opsugning af mindre mængder væsker ved reparationer, mindre lækager eller 
i produktionshverdagen.

HEAVY = dobbelt materialetykkelse  
Ekstra materialetykkelse med stor optagelseskapacitet. Den høje slidstyrke muliggør langvarig brug og 
opsugning af større mængder væske, f.eks. ved større lækager.

Har du brug for 
rådgivning?
Kontakt os! Vores 
konsulenter hjælper 
dig gerne videre.

  76 24 40 80

Multitalenter til daglig brug: Ruller og måtter

For økonomisk brug er både rullerne 
og måtterne perforerede.

DENSORB puder

Absorberende måtter Extra
Udførelse Universal, light

Udførelse Olie

Udførelse Universal

DENSORB Varioform i multiformat - 
hele 4 formater i ét: kan bruges som 
rulle, slange, måtte og klud. 

Ideelle til permanent opsugning 
af dryptab ved f.eks. rør, ventiler, 
hydraulikledninger, fl anger og 
tappehaner.

Fyldte bindemidler med høj optagelses-
kapacitet - ideelle til inddæmning af 
lækager eller til permanent opsugning 
af dryptab ved maskiner.

Målrettet anvendelse vha. 
beskyttelseslaget - f.eks. som 
underlag med glat, fnugfri overfl ade. 

Udvendig mål B x L [cm] 40 x 50
Stk. / pakke 200 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 146
Best.-nr. 243-791-9D

Pris Kr. / pakke 940,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 893,-

Udvendig mål Ø x L [cm] 7,5 x 120
Stk. / pakke 20 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 53
Best.-nr. 123-138-9D

Pris Kr. / pakke 690,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 656,-

Udførelse Olie

Absorberende ruller Varioform

Udvendig mål B x L [cm] 25 x 25
Stk. / pakke 30 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 49
Best.-nr. 123-132-9D

Pris Kr. / pakke 810,-

Udvendig mål B x L [cm] 48 x 1500
Stk. / pakke 1 rulle i dispenserboks
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 29
Best.-nr. 181-147-9D

Pris Kr. / pakke 360,-

Anvendelser DENSORB slanger1 2

3 4

1 som underlag ved laboratorie-, reparations- eller 
vedligeholdelsesarbejde

til hurtig og nem rengøring af værktøj eller udstyr

til permanent brug, f.eks. for at dække gangarealer eller i 
kombination med ergonomiske arbejdspladsmåtter

til opsugning af spildte væsker og optagelse af lækager

2

3

4

Du kan fi nde fl ere DENSORB varianter såsom tromleoplag, oliebarrierer, olieterninger, olieafskummere og olieslør i vores 
onlineshop:  www.denios.dk/olie-absorbenter

https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecemaatter-extra-universal-light-2-lags-40-x-50-cm-200-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-slanger-universal-1-2-m-20-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-puder-olie-25-x-25-cm-30-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecerulle-varioform-udforelse-olie-15-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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Ved lækager er følgende vigtigt: Jo mindre bindemidler der bruges, for 
at opsuge den spildte væske, desto bedre. Hvilket produkt har her den 
højeste optagelseskapacitet?

Materialets fremragende kapillarvirkning sikrer ensartet fordeling af 
den absorberede væske og sørger dermed for en optimal udnyttelse af 
optagelseskapaciteten. Dermed kan DENSORB opsuge op til 16 gange 
mere end mineralsk granulat.

Granulat af moler 
jord

DENSORB Olie

Optagelseskapacitet ca. 1 gang sin egen vægt op til 16 gange sin egen 
vægt

Ved lækage og dryptab er brug af bindemidler ikke til at komme udenom. Vi har derfor kontrolleret produkterne nøje: Er der forskel mht. 
fl eksibilitet? Hvilket produkt kan anvendes universelt?

Mere er mere - pointet går til 

DENSORB bindemidler.

Indendørs
DENSORB viser sig velegnet 
og fl eksibel til indendørs brug. 
I modsætning til granulat kan 
DENSORB ikke kun bruges til læ-
kager, men også til meget andet: 
f.eks. som underlag ved reparati-
ons-, rengørings- og vedligehol-
delsesarbejde eller til at aftørre 
snavsede overfl ader og emner. 

Permanent brug er også en mulighed - f.eks. til at opsamle dryptab ved 
maskiner.  I områder hvor der stilles høje krav til renhed, er DENSORB 
et rigtigt godt alternativ til støvet granulat.

Mineralske granulater har her kun sjældent en fordel: f.eks. når der 
skal optages ekstrem varme væsker. Smeltepunktet for DENSORB bin-
demidler ligger ved 160°C. Ved højere temperaturer er granulat det 
bedste valg.  

Udendørs
Udendørs bliver der tit brugt granulat. Og det af en god grund: Granu-
later trænger også ned i små fordybninger og er derfor velegnede til 
ru og revnede overfl ader. Dermed garanterer granulater også en høj 
skridsikkerhed. 

Ved en speciel anvendelse har DENSORB bindemiddel en stor fordel: 
på vandet. Oliebinder i granulatform har i dette tilfælde store ulemper, 
som belaster miljøet (læs mere fra side 10). Som alternativ kan der 
godt bruges fl ydende DENSORB måtter og barrierer.

Absorberende rulle Economy

Udvendig mål B x L [cm] 76 x 4500
Stk. / pakke 1 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 211
Best.-nr. 173-866-9D

Pris Kr. / pakke 1.120,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 1.060,-

Udførelse Universal, heavy

Absorberende måtter Economy
Udførelse Universal, light

Bindemiddel med åben 
fi berstruktur og høj sugeevne 
til hurtig optagelse af spildte 
væsker i produktion eller på 
værksted.

Måtterne er perforerede i midten 
for økonomisk brug.

Resultat: 

Uafgjort! Mens DENSORB bindemidler er særdeles velegnet til 
fl eksible anvendelser indendørs og på vandløb, er granulater 
det rette vælg til skarpkantede overfl ader 
i udendørs områder og til specielle 
anvendelser såsom meget varme væsker. 
Her har begge produkter gjort sig fortjent 
til et point.

Resultat: 

Optagelseskapacitet

Anvendelsesområde

DENSORB PRODUKT - TJEK

DENSORB BINDEMIDLER

VS.

Tilbehør:
Stativ med afrivningsskinne til 
ruller op til 80 cm bredde
Best.-nr. 136-487-9D, Kr. 1.000,-

Udvendig mål B x L [cm] 40 x 50
Stk. / pakke 200 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 160
Best.-nr. 175-014-9D

Pris Kr. / pakke 790,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 752,-

Ved spildte væsker er ét spørgsmål særlig vigtigt: Hvor hurtigt, sikkert og grundigt kan væsken fjernes igen? Men der er også andre vigtige 
faktorer, f.eks. omkostningerne. Mange virksomheder bruger mineralske granulater til at binde væskerne med. Er DENSORB bindemidler 
et alternativ? Det ville vi fi nde ud af og har derfor testet begge produkter. Kriterier: Optagelseskapacitet, anvendelse, omkostninger, 
tidsforbrug og opbevaring.

MINERALSKE 
GRANULATER

Vores 

PRODUKT-
TIPS

 : 2

0 :  

https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleeceruller-economy-universal-heavy-76-cm-x-45-m-1-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/vaegholder-bred-til-ruller-op-til-80-cm-med-afrivningskant/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecemaatter-economy-universal-light-40-x-50-cm-200-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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Selvfølgelig er prisen vigtigt, også for virksomheder. Vi har regnet 
efter: Hvor meget koster optagelsen af 10 liter olie med DENSORB i 
modsætning til mineralsk granulat? 

DENSORB kan absorbere en oliemængde på op til 16 gange dens 
egen vægt. Takket være den høje optagelseskapacitet bruges mindre 
materiale og der produceres mindre aff ald. Regner man indkøbs- og 
bortskaff elsesomkostningerne sammen, resulterer det i en samlet 
besparelse på 60% i forhold til gængse granulater.

En ekstra fordel: Ved anvendelse af granulat bliver der hurtigt brugt 
en større mængde end nødvendigt. DENSORB er nemmere at dosere.

Granulat af 
moler jord

DENSORB Olie

Mængden, som skal bruges 12,5 kg 3,28 m x 0,76 m 
Economy Light

Indkøbsomkostninger Kr. 119,39 Kr. 35,14 

Mængde, som skal 
bortskaff es

21,5 kg 9,95 kg

Bortskaff elsesomkostninger Kr. 104,31 Kr. 48,28 

Samlede omkostninger Kr. 223,69 Kr. 83,42 

Når det kommer til opbevaring, vil virksomheder bruge så lidt plads 
som muligt. Hvilket bindemiddel skal der bruges mest plads til? 
DENSORB bindemiddel eller granulat? Vi går igen ud fra den mængde 
bindemidler der skal bruges til at opsuge 10 liter olie. 

Den lave vægt og volumen af DENSORB gør sig bemærket - der bruges 
meget mindre lagerplads til samme optagelseskapacitet.

Granulat af moler 
jord

DENSORB Olie

Lagervolumen 
og -mængde

25 Liter (12,5 kg) 5 Liter (0,95 kg)  

DENSORB bindemidler er et sikkert og fl eksibelt absorberende 
hjælpemiddel til mange anvendelser, der spares tid og 
penge. 
Derfor er DENSORB bindemidler tit et bedre og mere økonomisk 
valg end granulater. Vi anbefaler: Kontroller vha. din risikovurdering, 
hvilke medier du har i din virksomhed og hvilket arbejde der udføres 
med dem. Alt efter hvad der er mest eff ektivt til netop dit behov, 
kan du vælge type og mængde af det bindemiddel du skal bruge til 
hverdag samt til nødsituationer. Hvis du ikke kan undvære granulat, 
har vi et velfungerende udvalg af mineralske og ikke-mineralske 
produkter i vores sortiment. 

Oliebinder til alt slags vejr, type III R

Absorberende rulle Economy
Udførelse Olie, light

Granulat på basis af polyurethanskum

Udførelse Olie, heavy

Flere varianter fi ndes i 
vores aktuelle katalog og 
i onlineshoppen! 

 www.denios.dk/shop

Et bindemiddel til alle slags farlige medier. 
Advarer brugeren vha. farveskift - gul ved 
syrer og rød ved lud.

Velegnet til brug på trafi kerede veje - 
selv i regnvejr og i fugtige områder.

Til nem og hurtig brug ved lækager eller 
til at tørre op med.

Ideel til f.eks. under dryppende 
maskiner. Fordele: Mætningen 
kan godt ses da måtterne er 
hvide.

Pointet for de laveste 
omkostninger går helt klart til  

DENSORB bindemidler.

Resultat: 

Der bruges ikke meget opbevaringsplads – igen 

et point til  DENSORB bindemidler.

Resultat: 

Samlet vurdering:

Omkostninger

Opbevaring

 : 5

Udvendig mål B x L [cm] 38 x 4500
Stk. / pakke 2 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 137
Best.-nr. 173-859-9D

Pris Kr. / pakke 600,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 569,-

Tilbehør:
Holder til vægmontage med afrivningsskinne 
til ruller op til 40 cm bredde
Best.-nr. 116-579-9D, Kr. 310,-

Udvendig mål B x L [cm] 40 x 50
Stk. / pakke 100 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 124
Best.-nr. 175-016-9D

Pris Kr. / pakke 710,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 675,-

Indhold [kg] 20
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 24
Rumvægt [g/l] 405
Kornstørrelse min. - maks. [mm] 1 – 4
Best.-nr. 123-167-9D

Pris Kr. / sæk 200,-
Pris Kr. / sæk fra 10 sække 179,-

Indhold [kg] 5
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 9
Rumvægt [g/l] 425
Kornstørrelse min. - maks. [mm] 0,13 – 0,5
Best.-nr. 201-754-9D

Pris Kr. / pakke 1.270,-

Granulat på basis af en polymerforbindelse

 : 3

Kemikalie- og syrebinder
Multi-Sorb, type III R

Tid er penge, siger man. Men når det drejer sig om lækager, betyder 
tabt tid også en ekstra risiko. Vi har taget tid på, hvad vores testere 
har brugt.

DENSORB opsuger den spildte væske meget hurtigere en granulat. 
Også ved rengøringen har DENSORB tidsfordele: Mens granulatet 
skal fejes sammen og skovles op, kan DENSORB hurtigt tages op og 
bortskaff es. Hæfter granulatet på skoen og bliver spredt, tager det 
endnu længere tid.

Granulat af moler 
jord

DENSORB Olie

Arbejdstid 20 minutter 3 - 5 minutter  

DENSORB får pointet for den lave 
tidsforbrug ved fjernelse af lækager.

Resultat: 

Tidsforbrug

  : 4

Absorberende måtter Economy

https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleeceruller-economy-olie-light-38-cm-x-45-m-2-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/vaegholder-smal-til-ruller-op-til-40-cm-med-afrivningskant/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecemaatter-economy-olie-heavy-40-x-50-cm-100-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-granulat-oliebinder-til-alle-slags-vejr-40-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-kemikalie-og-oliebinder-mulitsorb-med-indikator-5-kg-spand/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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DENSORB bindemidler bruges på mange måder. De skal ofte udholde meget - f.eks. når den bruges permanent som absorberende underlag ved 
maskiner. For at sikre at vores produkter altid er eff ektive, udfører vi belastnings- og kvalitetstests i vore interne testlaboratorium. Vores krav: 
Konstant topkvalitet for alle produkter.
En kvalitetskontrol er altid nødvendig, når der udvikles et nyt produkt - men også til langsigtet kvalitetssikring. Vi gør brug af de offi  cielle 
standarder fra American Society for Testing and Materials (ASTM). Om produktets kvalitet lever op til vores krav, kontrollerer vi detaljeret i fl ere 
tests og vha. sammenlignende målinger.

UDHOLDENHEDSTEST FOR DE HØJESTE KRAV

Trækstyrke (ASTM 5035)
Afhængigt af udførelsen skal DENSORB bindemidler modstå stærke 
og permanente belastninger. En høj modstandsdygtighed er særlig 
vigtig, når opgaven indebærer høje mekaniske belastninger. Når 
DENSORB f.eks. anvendes som underlag på arbejdspladser, må den 
ikke gå i stykke af, at man går på den - så dermed ikke skal skifte den 
ud oftere end nødvendigt. Også når man tørre en overfl ade med skarpe 
kanter af, kræver det en tilsvarende høj mekanisk belastningsevne. 
Denne evne påviser vi med trækstyrke testen. Vi forbereder strimler 
på 150 x 25 mm. Strimlerne spændes i et måleinstrument og strækkes 
ud med konstant hastighed. Holder materialet belastningen ud? Kun 
hvis svaret er ”ja”, tages det næste skridt i testen.

Vægt (ASTM 3776) og tykkelse (ASTM 5736)
Den lave vægt af DENSORB bindemidler er en vigtig kvalitetsfaktor, 
fordi den bidrager væsentligt til lave omkostninger ved bortskaff else. 
Også ved håndtering og opbevaring er den lave vægt en stor fordel. 
Derfor undersøger vi i vores test også materialets grundlæggende 
egenskaber, vægt og tykkelse. Vi forbereder stykker med en diameter 
på 113 mm, som bliver målt og vejet. Hvis prøvestykket svarer til 
referenceværdien, sætter vi et fl ueben.

Absorption (ASTM 726)
En af de vigtigste test vedrør selvfølgelig optagelseskapaciteten. 
DENSORB bindemidler absorberer f.eks. olie op til 16 gange deres 
egen vægt og de suger meget hurtigere end gængse bindemidler - 
tilsammen giver det optimale resultater ved lækager. Ikke desto 
mindre tester vi også optagelseskapaciteten. Bindemidlet dyppes 
ned i olie i 30 sekunder. Stykket vejes før og efter for at beregne den 
absorberede mængde baseret på diff erencen. Hvis de ønskede værdier 
også bliver påvist i denne test, har DENSORB bestod prøven!

Kun produkter, som kan modstå alle belastningerne og opfylder 
vores kvalitetskrav, bliver optaget i vores DENSORB sortiment. 

Se selv! 

Vi du personligt overbevise dig om de fremragende produk-
tegenskaber af DENSORB bindemidler? Intet problem! Bestil 
vores gratis DENSORB prøvesæt og afprøv kvaliteten. Du 
får 4 stk. måtter i forskellige udførelser.

Indhold:
1 absorberende måtte Economy Plus 40 x 50 cm
1 absorberende måtte Premium 40 x 50 cm
1 absorberende måtte Extra 40 x 50 cm
1 absorberende måtte Economy 40 x 50 cm

Camoufl age måtter

Udvendig mål B x L [cm] 50 x 80
Stk. / pakke 50 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 110
Best.-nr. 196-540-9D

Pris Kr. / pakke 920,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 874,-

Hydrofi l version, optager næsten alle væsker

Camoufl age mønsteret skjuler 
pletter og snavs og muliggør 
brug i lang tid.

Long life Outdoor-måtter

Udvendig mål B x L [cm] 145 x 2400
Stk. / pakke 1 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 176
Best.-nr. 204-220-9D

Pris Kr. / pakke 2.720,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 2.580,-

Udviklet til udendørs områder, 
vandafvisende og UV-stabiliseret

Pålidelig opsugning af f.eks. 
motorolie, diesel, fyringsolie, 
skæreolie, planteolie, oliebaserede 
opløsningsmidler m.m.

145 x 2400

Nålefl eeceruller „Extra“

Udvendig mål B x L [cm] 100 x 3000
Stk. / pakke 1 rulle
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 59
Best.-nr. 129-635-9D

Pris Kr. / pakke 1.980,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 1.880,-

Optager næsten alle væsker

Med skridsikker og væsketæt PE-
coating på undersiden. Egnet til stærk 
belastning såsom gaff eltruck kørsel-

Vores 

PRODUKT-
TIPS

Best.-nr. 

132-399-9D

Bestil det 
gratis nu!

https://www.denios.dk/shop/bindefleecemaatter-camouflage-800-x-500mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/outdoor-maatter-long-life-paa-rulle-olie-premium-midterstykke-bredde-1-450-mm-laengde-24-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-rulle-extra-pe-light-med-pe-overfladebehandling-paa-undersiden-100-cm-x-30-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleece-provesaet-gratis/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleece-provesaet-gratis/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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Spild kit Special i DENSORB Caddy medium
Dimensioner L x D x H [cm]: 59 x 61,5 x 109
Best.-nr. 259-471-9D Den praktiske transportvogn muliggør hurtig 

transport af materialerne til selve stedet. Ud 
over det beskytter den hele indholdet mod 
støv og fugtighed, så udstyret er klar til brug 
til enhver tid. 

Klar til brug

Ulykkestedet skal markeres, så 
medarbejderne ikke ved et uheld 
kommer i kontakt med lækagen 
eller spreder den. Vores spild kit 
indeholder et advarselsskilt til 
opstilling.

Hvad gøre man med det brugte bindemiddel? Det har vi også allerede 
tænkt på. Kittet indeholder 10 praktiske aff aldsposer til opbevaring af 
de brugte bindemidler. 

Hjælpemidler til bortskaffelse

Sikkerhedstromle af stål med T-kodning, 
320 liter

Bestil også

til indsætning af 200 liters tromler

godkendt til bjergning og transport 
(UN-godkendelse 
1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...).
Best.-nr. 157-698-9D, Kr. 3.570,-

Transportvognen er fyldt med DENSORB bindemidler af høj kvalitet til 
opsugning af spildte væsker. 

 W 1 perforeret absorberende rulle (45 m x 38 cm), der gør det nemt at 
rive den ønskede mængde af

 W 2 absorberende puder (25 x 25 cm), ideel til opsugning af dryptab
 W 25 klude (38 x 40 cm), for at tørre rester og mindre forureninger af 
udstyret

 W 1 sæk granulat (10 kg) inkl. skovl, for at sikre vejgrebet ved behov

Uden egnet personligt sikkerhedsudstyr må man ikke gå til en 
lækage. Dertil hører i det mindste et par beskyttelsesbriller, 
beskyttelseshandsker samt sikkerhedssko. Det har vi allerede tænkt på, 
mens vores DENSORB Caddy blev fyldt. Et par beskyttelsesbriller med 
gummirem og et par beskyttelseshandsker følger altid med. Afhængig 
af mediet kan der være påkrævet andet sikkerhedsudstyr såsom 
åndedrætsværn eller beskyttelsesdragt. Læs brugsanvisningerne eller 
sikkerhedsdatabladene.

Et af de første skridt bør altid være at forhindre lækagen i at sprede sig yderligere. Til 
inddæmning af lækager indeholder vores spild kit 7 absorberende slanger (120 x 7,5 cm).

Foldbar genanvendelig lækagekar

Bestil også

til midlertidig sikring af defekte enheder

Til nem og hurtig brug. 
Med integreret væskestandsindikator.
Udvendig mål L x B x H: 1240 x 840 x 225 mm, 
210 liters opsamlingsvolumen
Best.-nr. 206-987-9D, Kr. 3.040,-

Tætningsmåtte

Bestil også

til lukning af kloakker og afl øb

Forhindrer uønsket nedsivning af vandforurenende væsker i 
jorden eller i kloakken
Dimensioner: 80 x 80 cm
Best.-nr. 129-674-9D, Kr. 1.990,-

5.592,-

Marker farezonen

Det optimale 
udstyr hvis 

UHELDET 
ER UDE 

Det er som det er: 

Der vil altid være spild. 

Men der kan kun reageres hurtigt, hvis det rette 

udstyr er til rådighed. Med vores praktiske 

DENSORB spild kits er du ikke kun hurtig 

på selve stedet, men har også det

 rette udstyr med dig. 

Sikkerhed kommer i første række

Forberedt på enhver nødsituation

Inddæmning af lækagen

https://www.denios.dk/shop/densorb-mobilt-nodhjaelpssaet-medium-i-caddy-special/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/bjaergningstromle-med-t-kodning-af-staal-med-un-godkendelse-og-spaennering-sort/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/sammenfoldeligt-genanvendeligt-laekagekar-1240-x-840-mm-210-liters-volumen/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/taetningsmaatte-kvadratisk-800-x-800-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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Tobias Authmann er biolog og har været ansat hos DENIOS AG i Tyskland i 7 år som foredragsholder. Hans 
speciale er forebyggelse af ulykker med fokus på opbevaring og håndtering af farlige medier. Han er kendt 
som ekspert og kompetent kontaktperson. På lækage kurset videregiver han blandt andet det nødvendige 
knowhow for at undgå og bekæmpe lækager. Vi har snakket med ham om hans erfaringer. 

VORES FOREDRAGSHOLDER VISER DIG 
HVORDAN

Vi gør dig klar til at tackle nødsituationer på bedste vis.
Beredskabsplanen for tilfælde af lækager bør ikke kun være kendt, men bør også øves. DENIOS 
tilbyder kurser hvor dine medarbejdere under faglig vejledning træner den korrekte håndtering af 
nødsituationer. Kursen kan afholdes i din virksomhed og indholdet kan tilpasses netop dit behov.

Er du interesseret? Så kontakt os her:
 www.denios.dk

AKADEMI

REAGER KORREKT I EN 
NØDSITUATION

Ekspert på området opbevaring af farlige medier
Brandbeskyttelses- / sikkerhedsansvarlig

TOBIAS AUTHMANN
Biolog

Best.-nr. 
211-123-9D

3.800,-

LÆKAGE KURSUS 
LÆR AF FAGFOLK 
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Hvad er den største årsag til uheld med farlige 
væsker?
Overalt, hvor farlige medier bliver transporteret eller håndteret, er 
der mulighed for lækager. Dette omfatter håndtering af medierne på 
arbejdspladsen, men også alt, der hører til opbevaring af de farlige 
medier. Alle områder, hvor større enheder transporteres eller f.eks. 
læsses på lastbiler vha. palleløfter eller gaff eltruck, er i farezonen for 
lækager. 

I kurset bliver der behandlet foranstaltninger i 
tilfælde af lækager. Hvem er deltagerne?
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med bindemidler samt til 
alle dem, der arbejder med farlige væsker i hverdagen og dermed er 
de første på stedet, som skal reagere hurtigt og korrekt i tilfælde af 
lækager. Der er dog også sikkerhedseksperter blandt deltagerne, der 
f.eks. er involveret i beredskabsplaner og foranstaltninger.

Interessen for kurset er stor. 
Hvor ligger den største usikkerhed?
Det er svært at sige. I sidste ende varierer det enormt fra virksomhed 
til virksomhed. Det kommer også an på, hvor grundigt man har sat sig 
ind i emnet på forhånd. Der er en tendens til, at store virksomheder, 
der f.eks. søger tilsvarende certifi ceringer eller har et systematisk 
miljømanagement, som regel er velforberedte. Her drejer det sig mest 
om optimering af enkelte trin i håndtering af lækager. For andre er 
usikkerhederne mere grundlæggende: Hvorfor skal man overhoved 
beskæftige sig med håndtering af lækager? I den teoretiske del 
fokuserers meget på lovgivning og ansvar. Der er også virksomheder, 
hvor medarbejderne slet ikke ved, hvor de skal lede efter bindemidlerne 
hvis uheldet er ude. Alt i alt ligger usikkerhederne meget forskelligt. 
Derfor bliver kurset altid tilrettelagt efter kundens behov og der tages 
hensyn til individuelle forhold.

Hvad er de største fejl mht. udstyr ved nødstilfælde?
En af de værste ting der kan ske i en nødsituation er, at der ikke er nok 
bindemidler til rådighed. Årsagen kan her f.eks. være en fejlvurdering 
af behovet. Der er en teknisk regel om, at et opsamlingskar skal 
kunne rumme 100% af den største beholder, der opbevares på det. 
På sammen måde bør den største beholder på stedet kalkuleres som 
mulig lækage-mængde og der bør være bindemidler med tilsvarende 
optagelseskapacitet til rådighed. Er der kun bindemidler til en 200 
liters tromle til rådighed og en IBC palletank går i stykker, kan man 
umuligt få styr på situationen - lige meget hvor godt uddannet og 
forberedt medarbejderne er. 
Der skal også tages hensyn til det daglige forbrug. Der opstår ofte små 
lækager i det daglige arbejde - f.eks. når det drypper. Også her er der 
brug for bindemidler og bestanden mindskes kontinuerligt. Når der så 
sker en større lækage, 
er der pludselig ikke nok bindemidler til rådighed. Det giver god 
mening, altid at opbevare forbrugs- og beredskabsforsyninger adskilt. 
Materialet til brug i dagligdagen kan f.eks. være en absorberende rulle 
på en let tilgængeligt vægholder, mens materialet til nødstilfælde 
opbevares separat i en forseglet kasse. Det daglige forbrug bør 
dokumenteres, så der tidsnok bliver bestilt nye forsyninger. Dert 
anbefales, at udvælge en ansvarlig medarbejder, som regelmæssigt 
kontroller bestanden.
Dert er selvfølgelig også fatalt, når der i nødsituationer ikke er det 
passende bindemiddel til rådighed. Generelt bør man på forhånd stille 
følgende spørgsmål: Hvilke væsker fi ndes der i virksomheden? Hvor 
store mænger? Hvor opbevares væskerne og hvordan bliver væskerne 
håndteret? Hvor er en lækage mest sandsynligt og hvor er der en øget 

AKADEMI

I tilfælde af lækage er der ikke meget tid til at tænke over 
foranstaltningerne. Alle virksomheder der arbejder med 
farlige medier bør have en beredskabsplan til fjernelse 
af spildte væsker. 

Lækage beredskabsplan 
i 10 enkle trin

VORES TIP:

risiko? Alt dette kan kalkuleres på forhånd, så der kan deponeres 
passende bindemidler i risiko-områder. 

Hvorfor er det vigtigt, at øve sig?
Helt klart: Så der ikke spildes tid, når ulykken er sket. Virksomheder bør 
ikke kun have en konkret beredskabsplan, men også afprøve den på 
forhånd - ligesom der udføres evakuerings øvelser i tilfælde af brand. 
Øvelsen gør det nemmere, at opdage planes svage punkter og forbedre 
selve planlægningen. Når uheldet er ude, skal enhver handling være 
rutine. Især når lækagen opstår i umiddelbar nærhed af et gulvafl øb 
eller kloak, skal det gå stærkt. Når medarbejderne ikke er uddannet, 
kan der opstå problemer og fejl risikeres. Lækagen kan f.eks. overføres 
til andre områder, det personlige sikkerhedsudstyr kan anvendes 
forkert og der kan ske kontamination ved bortskaff elsen. Gennem 
regelmæssige øvelser kan medarbejderne afprøve processerne og 
lære af deres fejl under ikke farlige forhold. Erfaringen viser, at der 
for det meste er nogle processer, der kan forbedres - det er sjældent, 
at alt går efter bogen helt fra begyndelsen.

Hvad kan deltagerne glæde sig til?
Kurset forbereder deltagerne optimalt til nødsituationer. I begyndelsen 
tager vi den teoretiske del, som indeholder lovgivning, planlægning af 
foranstaltninger samt personligt sikkerhedsudstyr. Bagefter afprøves 

lækage nødsituationer i fl ere omgange. Vi optimerer processerne, 
korrigerer fejl og får vist mange små tricks, som sparer tid og giver 
sikkerhed i nødsituationer. 
Under kursets planlægning lægges der stor vægt på de individuelle 
forhold i virksomheden. Vi afklarer i forvejen, hvilke risici der kan 
forventes i selve virksomheden, hvilke materialer der bliver håndteret 
og om der skal tages hensyn til særlige forhold. Alt det tager vi op 
under kurset. 
Det er også vigtigt, at der øves under realistiske forhold - altså 
f.eks. med de rigtige beholderstørrelser. Håndteres der 30 liters 
dunke i dagligdagen, så øver vi med disse dunke - håndteres der IBC 
palletanke, arbejder vi med dem på kurset. 

Last but not least: Hvad er det vigtigste ved 
håndtering af lækager?
Først og fremmest er det vigtigt, at vurdere situationen korrekt. 
Hvilken udløbende væske har man med at gøre? Og hvilken fare kan 
væsken udgøre? Der må ikke røres noget på stedet uden personligt 
sikkerhedsudstyr! 
Mange deltager spørger: ”Kan jeg ikke lige først lave det ene eller 
det andet? Ellers går så meget tid tabt!” Men har man først gjort 
én ting, så laver man typisk også det næste skridt. Og så det næste 
og det næste - og så sker det ret hurtigt, at man alligevel kommer i 
kontakt med væsken på den ene eller anden måde, at man forgifter 
sig eller også tager skade på anden vis. Det er det, deltagerne skal 
tage med sig: Gør ingenting, før du er beskyttet. At beskytte sig selv 
er det vigtigste. 
Som minimum bør der altid være beskyttelseshandsker, 
beskyttelsesbriller og lukkede sikkerhedssko. Afhængig af mediet kan 
der være påkrævet andet sikkerhedsudstyr såsom åndedrætsværn 
eller beskyttelsesdragt. Der skal også altid fastlægges, hvilke 
lækager der ikke skal håndteres af medarbejderne, men af et eksternt 
beredskab - f.eks. brandvæsenet. 
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Olien kan pumpes op eller absorberes vha. bindemidler. Aktive 
barrierer er vandafvisende og fl yder på overfl aden ved stillestående 
eller letstrømmende vandløb. 

Barrieren opsuger olien vha. dens fyld af stærkt absorberende 
polypropylen. Aktive barrierer er velegnede til brug i kombination 
med et passivt system: Mens det passive system udgør den egentlige 
oliebarriere, absorberer den aktive spærre olien og kan derefter hentes 
ind vha. et træktov.  

Har man kendskab til særlige risikoområder, kan brug af oliebarrierer 
i nødsituationer forberedes nøje. Man kan f.eks. finde nogle 
egnede samlesteder i forvejen - så man ikke behøver at løbe efter 
olien, men kan opfange den ved samlestederne. Kriterier såsom 
gunstige strømningsforhold, sikre adgangsveje og tilstrækkelige 
fastgørelsesmuligheder spiller her en vigtig rolle. 

Der fi ndes ikke kun uheld med farlige medier på land. Man hører også tit om alvorlige olieudslip på vandet. Især de store katastrofer bliver kendt i off entligheden: Tankskibe der støder på grund, pipeline lækager, 
ulykker på boreplatforme. Men også mindre udslip kan have fatale følger - en enkelt dråbe olie kan hurtigt sprede sig og forurene op til 1.000 liter vand. Hvilke forebyggende foranstaltninger kan være nyttige? Hvilket 
udstyr skal der bruges i nødstilfælde? Og hvem kontaktes, når der sker noget? Vi svarer på de vigtigste spørgsmål.

NÅR HVERT SEKUND TÆLLER: 
OLIEUDSLIP PÅ VAND

Gode grunde for en gennemtænkt beredskabsplan 
Når der i en virksomhed håndteres farlige medier, skal potentielle 
farekilder identifi ceres vha. en risikovurdering. Der skal udarbejdes en 
beredskabsplan og tilsvarende relevante sikkerhedsforanstaltninger. 
Lokale forhold kan kræve, at virksomheder skal forberede sig på 
olieudslip på vandet - f.eks. når der er vandområder i nærheden, rør 
ligger nær vandet eller hvis der er kloakker, hvor olie kan løbe ned i. 

Olieudslip på vandet skal normalt meldes til myndighederne og 
brandvæsenet skal tilkaldes - dog kan man ikke nøjes med at ringe 
112 i nødsituationer og vente på, hvad der sker. Det skræmmende 
ved olieudslip på vandet er, hvor hurtigt væsken breder sig på 
vandoverfl aden. Især på vandløb går det stærkt og skaden spreder 
sig med lynets hast. Brandvæsenet skal først nå frem til stedet og det 
tager tid. Først og fremmest er det vigtigt, at inddæmme olien, så den 
ikke fortsætter med at sprede sig. Dermed reducerer virksomheden 
ikke blot skaderne på miljøet, men også omkostningerne. 
For olieudslip på vandet kan koste dyrt: Når farlige medier 
forårsager skader på vandløb, kan der opstå høje omkostninger for 
erstatningskrav og sanering. Forsikringsselskabet vil ikke mindst kigge 
på, om foranstaltningerne og beredskabsplanen var tilstrækkelig mht. 
risikovurderingen. Virksomheder opfordres derfor til aktiv at beskæftige 
sig med spørgsmålet om egnede sikkerhedsforanstaltninger. 

Det kan f.eks. være en fordel, at indgå et samarbejde med det lokale 
brandvæsen. Det er også muligt, at brandvæsenet henvender sig til 
virksomheden, når det opdager visse farepotentialer. Sammenarbejdet 
kan i sidste ende gavne begge partnere ved at udvikle fælles processer 
til nødsituationer og ved at have det passende udstyr klar. Det kan 
f.eks. aftales, at brandvæsenet får det passende, specielle udstyr 
direkte fra virksomheden. Dermed sikrer virksomheden, at det rette 
udstyr er til rådighed i nødsituationer. Brandvæsenet kan til gengæld 
også bruge udstyret et andet sted. Brugt materiale erstattes som regel 
af brandvæsenet selv. Alt i alt en ren win-win situation.

Beredskabsplan fra A til Z - præcise 
foranstaltninger og passende udstyr 
Konkrete foranstaltninger og passende hjælpemidler afhænger altid 
af risikovurderingen. Ser man på beredskabsplanen, får man hurtigt et 
overblik over, hvad det kommer an på og hvad der er brug for. 

Det begynder - og kan ikke være anderledes - med opdagelsen af 
lækagen. Når der opdages olie på vand eller der lægges mærke 
til en lækage, hvor olie kan fl yde i et vandløb, tilkalder man som 
regel brandvæsnet som det første. Brandvæsenet vil derefter 
informere myndighederne eller specialister iht. beredskabsplanen. 
Hvis tredjeparter såsom vandværket eller renseanlæg kan blive 
påvirket, skal disse også informeres om den farlige situation. 

Under optimale forhold vil de første sikkerhedsforanstaltninger fi nde 
sted med det samme. Livreddende foranstaltninger har selvfølgelig 
første prioritet. Bagefter gøres følgende:

For at undgå, at skaden breder sig, skal lækagen stoppes hurtigst 
muligt. Ud over det lægges oliebarrierer ud på vandet for at forhindre 
olien i at sprede sig. Oliebarrierer skelnes i aktive og passive systemer. 
Passive barrierer består af en fl ydespærre af væsketæt specialvæv og 
har indvendige fl yder. Barriererne fastgøres mellem bredderne vha. 
forankring. For at den nederste ende af spærren ikke fl yder på vandet, 
trækkes den ned vha. vægte. Ved brug af oliebarrieren samler olien sig 
på vandoverfl aden, mens vandet strømmer væk nedenunder. 

 W sikring af ulykkesstedet
 W vurdering af type, mængde og faren ved den 
spildte væske

 W stop lækagen og forhindre spredning
 W inddæmning og opsugning af det 
vandforurenende medier

!

Passivt oliebarrierer sæt
i vandtæt beholdere af Polyethylen (PE)

Indhold:
2 oliebarrierer à 5 meter
3 lynkoblinger (midterstykke)
2 endestykker
1 fordelerstykke
3 jordspyd 1000 x 18 mm

3 reb der fl yder på vand à 15 
meter
1 forhammer 3 kg
10 aff aldsposer
5 olie afskummere 60 x 40 cm
5 par beskyttelseshandsker

Best.-nr. 201-653-9D, Kr. 16.900,- Udvidelsessæts fås i vores onlineshop.

https://www.denios.dk/shop/oliebarriere-saet-10-meter-med-tilbehor-i-vejrbestandig-beholder-af-polyethylen-pe/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
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 Godt at vide: 

Den succesfulde indsats bliver som regel fulgt af 
yderligere foranstaltninger. Ud over den korrekte 
bortskaff else af det forurenede materiale, er der 
muligvis behov for overvågning af området for at 
bestemme eventuelle resterende forureninger. 

”

„

Uanset om det er på land eller på vand - vi rådgiver dig gerne 
om egnede produkter og fi nder den optimale løsning til netop 
dit behov. Kontakt os. Vores konsulenter hjælper dig gerne 
videre.

  76 24 40 80

Vi ser frem til at besvare dine 
spørgsmål.

Det afhænger i høj grad af vandets beskaff enhed, hvilke oliebarrierer 
man skal anvende. Er det stående eller strømmende vand? Hvilken 
bredde, dybde og strømningshastighed skal der tages hensyn til? Vil 
man anvende oliebarrierer med fl ydespærre, er dykkedybden afhængig 
af vandets dybde og fl ydespærrens længde er afhængig af vandets 
bredde. For at minimere kræfterne der virker på barrieren, skal der 
ved høje strømningshastigheder dog tages højde for, at oliebarriererne 
ikke placeres i en ret vinkel til kysten. Derfor bør oliebarrieren i nogle 
tilfælde også være længere. Produkter bestående af enkelte elementer 
der kan forbindes med hinanden, er her det mest praktiske. Så kan 
størrelsen fl eksibelt tilpasses den pågældende situation og vandets 
størrelse. Det er vigtigt, at barriererne ikke bliver anbragt for højt på 
kysten, så olien ikke kan trænge igennem barrieren. I nogle tilfælde er 
det en god ide, også at lægge absorberende materiale ud ved kysten. 
Også ved høj strømningshastighed kan olie trænge igennem barrieren. 
Her giver det god mening, at sætte fl ere barrierer i en vis afstand til 
hinanden, så olien der er trængt igennem den første barriere, bliver 
tilbageholdt af den næste barriere.

Bindemidler til opsugning af olie på vandoverflader bør være 
til rådighed i den i risikovurderingen fastlagte mængde. Nogle 
gange anvendes oliebindemidler som granulat. Det har dog visse 
ulemper. Bindemidlet skal efter opsugningen fjernes fra vandet igen. 
Dette viser sig at være vanskeligt og det er næsten umuligt at fjerne 
granulatet fuldstændig. På grund af strømningen kan bindemidlet 
skylles op på stranden og blive hængende i vegetationen. Et andet 
minus er den potentielle forgiftningen af faunaen. Der er også 
mulighed for, at fugle og fi ske spiser forurenet granulat og dør af det. 
Alle disse negative eff ekter kan undgås vha. absorberende måtter 
uden at tabe funktionalitet. Flydende DENSORB måtter består af et 
absorberende materiale. Måtterne fremstilles af 100% polypropylen 
og er vandafvisende (hydrofob), men opsuger olie. Det er nemt at 
fordele måtterne på vandet og indsamle dem igen, da måtterne i 
mættet tilstand stadig fl yder på vandoverfl aden. Der bliver ingen rester 
tilbage og en kontamination af dyrene er udelukket. DENSORB måtter 
fås også som rulle, så store arealer ved kysten nemt kan dækkes og 
olie ved skråninger m.m. opsuges og inddæmmes. Olieslør og aktive 
oliebarrierer er velegnede til at fjerne resterende oliefi lm. 

Yderligere foranstaltninger er afhængig af den pågældende 
situation. Hvor meget personale skal der til? Kender 
personalet til beredskabsplanen? Hvordan får man udstyret 
til ulykkesstedet hurtigst muligt? Er der brug for yderligere 
hjælpemidler såsom både, anker, reb, værktøj eller belysning? 
Alle disse spørgsmål bør afklares på forhånd, så der kan 
reageres med det samme, hvis uheldet er ude. Alt i alt: En aktiv 
beredskabs planlægning betaler sig.

Aktive oliebarrierer
til olie og kulbrinte

Vha. karabinhager kan de enkelte 
segmenter samles til en oliebarriere 
af enhver længde.

Udvendig mål Ø x L [cm] 13 x 305
Stk. / pakke 4 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 123
Best.-nr. 128-555-9D

Pris Kr. / pakke 1.100,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 1.050,-

Udførelse Olie, heavy

Velegnet til optagelse af olie eller 
brændstof på
vandoverfl ader.

Vores PRODUKT-TIPS

Udvendig mål B x L [cm] 50 x 40
Stk. / pakke 100 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 96
Best.-nr. 189-447-9D

Pris Kr. / pakke 590,-
Pris Kr. / pakke fra 3 pakker 562,-

50 x 40
100 stk.

Olieslør
til olie og 
kulbrinte

Kan klippes til den ønskede længde. 
Udstyret med trækafl astning.

Udvendig mål B x L [cm] 48 x 3000
Stk. / pakke 1 stk.
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 94
Best.-nr. 170-342-9D

Pris Kr. / pakke 880,-

Kan klippes til den ønskede længde. 
Udstyret med trækafl astning.
Kan klippes til den ønskede længde. 

Kombination af oliebarrierer
til olie, benzin og kulbrinte

Kombination af oliebarrierer til 
opsugning og genanvendelig 
fl ydespærre af kunststof. 
Flydespærren bruges som 
barriere og oliebarrieren suger 
de væsker, der fl yder på vandet.

Udvendig mål B x L [cm] 30 x 12
Optagelseskapacitet [liter / pakke] 96
Best.-nr. 215-814-9D

Pris Kr. / pakke 4290,-

Absorberende måtter Economy

https://www.denios.dk/shop/densorb-oliebarrier-300-x-13-cm-o-4-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-bindefleecemaatter-economy-udforelse-olie-medium-40-x-50-cm-100-stk-uden-perforation/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/densorb-oliesloer-48-cm-x-30-5-m-1-stk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3
https://www.denios.dk/shop/fire-oliebarrierer-3-m-x-130-mm-kombineret-med-en-kunststof-barriere-12-x-300-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=cpm3


12

NYHED
NYHED

BINDEMIDDEL-FAQ 
INTET SPØRGSMÅL FORBLIVER UBESVARET!

Der dukker ikke kun spørgsmål op ved køb af absorberende produkter, 
men også ved opbevaring og håndtering. Derfor er det smart, at man 
allerede i forvejen finder ud af de vigtigste Do’s og Don’ts - når der først 
har været lækage, er der ikke meget tid til af få afklaret spørgsmålene. 
Vi har her samlet de mest stillede spørgsmål mht. bindemidler.

Hvilke bindemidler skal man altid have på lager? 
Krav om beskyttelse af ansatte i virksomheden følgers af 
arbejdsmiljølovgivningen. Der skal vurderes, om opbevaring og 
håndtering af farlige medier kan bringe de ansattte eller andre 
personer i fare. Som et led i risikovurderingen skal der også 
defineres passende sikkerhedsforanstaltninger. Kontroller hvilke 
væsker der håndteres i dagligdagen. 
Være opmærksom på typen og mængden af medierne og 
hvilket arbejde der skal udføres med dem. Du bør altid have nok 
bindemidler til rådighed for at absorbere disse væsker.

Hvor længe kan bindemidler opbevares?  
Hvad skal der tages højde for ved opbevaringen?
Bindemidler af polypropylen skal lagres tørt og beskyttes mod 
UV-stråling. Temperaturen ved lagring spiller en mindre rolle, da 
smeltepunktet ligger ved 160° C. Hvis disse kriterier overholdes, 
kan bindemidlerne lagres permanent. Produktet skal kontrolleres 
med jævne mellemrum.

Skal bindemidler testes inden brug?
DENIOS har allerede testet DENSORB produkterne i forhold til 
forskellige kemikalier og udfærdiget en kompatibilitetsliste. 
På grund af, der ikke kan kontrolleres, kan DENIOS ikke garantere 
sugeevnen 100%. For din egen sikkerhed anbefaler vi, at du tester 
foreneligheden og sugeevnen af DENSORB bindemidler ift. dine 
kemikalier. 

Hvad skal der tages højde for ved håndtering af 
bindemidler?
DENSORB bindemidler består af polypropylen med et smeltepunkt 
på 160°C og en antændelsestemperatur på 430°C. De bør derfor 
holdes væk fra varme overflader og åben ild og bør ikke bruges til 
at absorbere ekstrem varme væsker. 

Vær opmærksom ved brugte bindemidler: Type og grad 
af mætning af den absorberede væske har stor indflydelse på 
flammepunktet, som herigennem kan reduceres betydeligt i 
ekstreme tilfælde. Der kan ved olieudslip eller optagelse af flygtige 
kemikalier dannes eksplosionsfarlige gas-luft-blandinger, der skal 
også tages hensyn til antændingsfare som følge af elektrostatisk 
opladning.

Hvordan bortskaffes brugte bindemidler?
Bortskaffelse af de brugte absorbenter skal ske iht. bestemmelserne. 
Den endelige bortskaffelse afhænger af den opsugede væske, 
fordi bindemidlet antager væskens egenskaber. Absorbenter som 
har opsuget olie klassificeres som farligt affald og skal bortskaffes 
tilsvarende. Affaldsnøglen fastlægges indenfor EU i aftale med den 
bortskaffende virksomhed.

Lodret hængslet barrierer til beskyttelse af store 
arealer mod farlige væsker og stormflod.
Vi udfærdiger gerne et tilbud baseret på dine specifikationer (portstørrelse/-type), 
som individuelt kan tilpasses den pågældende situation på stedet.

Kontakt os på tlf.: 

  76 24 40 80

Er dit spørgsmål ikke 
blevet besvaret? Intet 
problem! 
Vi ser frem til at 
hjælpe dig. Kontakt 
os på tlf.

  76 24 40 80

Lagerbeholdning & Opbevaring Anvendelse Efter brugen
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DENIOS ApS 
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Rådgivning og service: 76 24 40 80

© Copyright DENIOS AG 2019, Bad Oeynhausen. 
Informationerne i denne brochure er udfærdiget efter vores bedste viden og overbevisning. Ikke desto mindre kan DENIOS ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar overhovedet, hvad enten det vedr. en kontrakt eller 
lovovertrædelse, eller på nogen anden måde for aktualitet, fuldstændighed eller rigtighed, hverken overfor modtageren af dette blad eller tredjepart. Brug af informationer og indhold til egne eller andre formål, er på egen risiko. 
Der skal tages hensyn til lokal og aktuel lovgivning. Bestillinger over 500 kr. sendes fragtfrit. Vores handelsbetingelser er gældende www.denios.dk/betingelser. Du kan læse om datasikkerheden her: www.denios.dk/privacypolicy.
Alle priser er uden moms.
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