
Uni-Safe
Uni-Safe Plus

Uni-Safe ph-Plus

Vegyszermegkötő szer
univerzális
gátat képez

nyersindikátor
emisszió fékező hatású
rendkívül gazdaságos

Mi is az Uni-Safe
Univerzálisan használható olaj- és vegyszermeg-
kötő anyag, minden folyadék számára. Az Uni-Safe 
a jelen pillanatig ismert vegyszerek egyikével sem 
reagál negatív módon. Ez azt jelenti, hogy a 
felhasználó biztos lehet abban, hogy az Uni-Safe 
használatával nem terjed ki a kár, nem keletkezhet 
újabb veszély, önveszélyeztetés.

Az Uni-Safe egyik lényeges alkotóeleme egy óriási 
felszívóképességű polimer. Ennek köszönhetően az 
Uni-Safe saját súlyának 75-szöröséig terjedő 
folyadékot képes megkötni. 

1 kg Uni-Safe akár 75 liter vizes oldatot is meg tud 
kötni! Az Uni-Safe átveszi a folyadék súlyát és 
hatásos gátat alkot, így a folyadékok nem tudnak 
továbbterjedni. Ugyanakkor az Uni-Safe által 
egyszer felvett folyadék már nem szabadul fel. Az 
Uni-Safe ilyen módon amennyire csak lehet, lecsök-
kenti az altalajon maradó maradványokat.

Az Uni-Safe-ben a világoszöld színezék 
indikátorként hat. Savval érintkezve az Uni-Safe 
sárgára, lúggal vagy alkáli anyagokkal érintkezve 
pirosra színeződik. Ez az elsődleges veszély 
meghatározásban egy lényeges segítség a beavat-
kozó személyzet számára.

Miért az Uni-Safe
A hagyományos megkötő szerek rendszerint egy 
gyártás hulladéktermékei, mint pl. szétmállott hab, 
PE és PP hulladék, fakéreg, fűrészpor, tőzeg, 
iparból származó szervetlen anyagok, mint például 
gipsz, vagy hasonlóak.

A megkötő anyagok mindegyikénél meg kell 
határozni a szennyező anyagot, ugyanis a nem 
megfelelő megkötő anyag használata esetén 
veszélyes reakciók történhetnek, például:
• nitrogéntartalmú gázok keletkezése,
• hőfejlődés vagy akár öngyulladás,
• lebegés a vizes szennyeződéseken,
• a vegyszerek elmoshatják a megkötő anyagot,
• nehéz eltávolítani a talajról,
• nem képez emisszió gátat,
• különböző anyagok jelenlétében (savak) kéreg 
 képződik, és ezáltal a közlekedési felületekről 
 nehezen lehet felszedni a szennyeződés és 
 megkötő keverékét.

Uni-Safe használata esetén a fenti hátrányok ki 
vannak zárva. Az Uni-Safe kifejezetten a vegysze-
rek problémamentes megkötésére lett kifejlesztve.

Uni-Safe

• nem mérgező
• nem allergén
• nem éghető
• nem okoz porrobbanást
• nem töltődik fel statikusan



• felszív mindenféle szénhidrogént, és granulálja 
 azokat
• csökkenti a talajhoz tapadást
• hatékony gőzzárat képez
• nem okoz veszélyes reakciót
• az utakon történő használatra engedélyezett
• mutatja a megkötő telítődését
• színes indikátorral jelzi a savat és a lúgot
• erős esőben is használható
• gátképzéssel hatékony akadályt képez a 
 folyadékok előtt
• használata és hulladékkezelése egyszerű

Az Uni-Safe nem rombolja a környezetet. 
Elégetésekor (a megkötött szennyeződéstől 
eltekintve) lényegében CO2 keletkezik.

Uni-Safe Plus

Az eredeti erősen továbbfejlesztett változata.
• kiváló sav, lúg és szénhidrogén felvevő 
 képesség 
• kiemelkedő gátképzés 
• kitűnő granulálás 
• nagyon jó pergőképesség (szórógéppel is 
 teríthető), egyszerűen adagolható
• kiváló minőségű szintetikus nyersanyagok 
 használata következtében szinte semlegesen 
 reagál
• rendkívül savas anyagok, pl. hidrogén-fluorid 
 esetében kémiailag stabilabb 
• hatékonysága miatt a tűzoltóságok és a veszélyes 
 anyagot szállítók gyakran alkalmazzák

Uni-Safe ph-Plus
Az Uni-Safe Plus hatékonysága, pontos indikátor-
ral kiegészítve. Az Uni-Safe ph-Plus kimutatja a 
cseppfolyós vegyszer pH-értékét. A felhasználó 
egy színes lap segítségével le tudja olvasni a 
pH-értéket.

Uni-Safe Plus Jet
Az Uni-Safe Plus Jet egy nyomótartály, amelyik 4,5 
kg Uni-Safe Plus-t tartalmaz.

Gyakorlattal nem rendelkező személyek számára 
is lehetővé teszi a célzott kijuttatást, és ezáltal a 
gyors veszély- és kárelhárítást. 

A készülék segítségé-
vel rossz elhelyezke-
désű (pl. egy tehergép-
kocsi platóján a rakla-
pok között jelentkező) 
folyadékszivárgásokat 
is el lehet érni. Időrabló 
tesztek nélkül, azonnal 
bevetésre kész.

Kezelési és használati 
módja a tűzoltó készü-
lékhez hasonló.
Vetőtávolság: kb. 4-5 m
Össztömeg: 12 kg
Működési tartomány: 
-20 °C és +60 °C
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