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 Imeyttää öljy- ja petrolipohjaiset nesteet. 

 Ideaali imeytystuote vuotojen ja valumien imeytykseen työpisteellä. 

 Saumat helpottavat jätteen ja sitä kautta jätemaksujen minimointia. 

 Saatavilla uniikilla ”Jakelu ja Jäte” systeemillä, joka lisää käyttömukavuutta ja  

       vähentää kustannuksia liina kohden. 

Jakelu ja Jäte systeemi: 
Tuotteet ovat helposti saatavilla ja helposti hävitettävissä.  

Oil Plus liinat tynnyrien ja kannujen alle  
imeyttämään pienet vuodot.  

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FOP100-E Liinat, 41 x 51cm 

Raskas, perforoitu ja sidostettu 

100 liinaa/pakkaus 112 litraa 

FOP 150-DND-E Liinat, 41 x 51cm 

Raskas, perforoitu ja sidostettu 

Jakelu ja Jäte pakkauksessa. 

150 liinaa/                                
jakelupakkaus 

168 litraa 

  

 Oil Only liinat 

Oil Plus Imeytysliina                                                                                                                                                                         
– täydellinen tuote yleiseen päivittäiseen käyttöön sekä nopeaan vuotojen siivoukseen.  
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FSPC  Imeytysliina                                                                                                                                                                          
– Perusmalli oil only liinat teollisuuteen ja vesistökäyttöön. 
 

 Imeyttää öljy - ja petrolipohjaisia nesteitä 

 Uusi ja parannettu! FSPC liinat ovat nyt jopa 25 % kestävämpiä!                                                                                  

Lisäksi liinat ovat nyt pehmeämpiä ja nukkaamattomampia sekä kestävämpiä. 

 Uutta! Liinat pakattu laatikkoihin – helpottaa käsittelyä ja varastointia. 

 Mukavat ja kustannustehokkaat liinat öljyn puhdistamiseen maalla ja vesistöissä. 

 3 vaihtoehtoa; raskaat liinat vaativaan imeytykseen, keskiraskaat ja kevyet liinat pienempään puhdistukseen. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FSPC100-E Liinat 41 x 51 cm 

Raskas, perforoitu ja sidostettu 

100 liinaa/pakkaus 114 litraa 

FSPC200-E Liinat 41 x 51 cm 

Kevyt, perforoitu ja sidostettu 

200 liinaa/pakkaus 166 litraa 

  

 Oil Only liinat 



5 

 

Oil Plus Imeytysrulla                                                                                                                                                                               
– suositut oil only rullat normaaliin teollisuuskäyttöön 
 

 Imeyttää öljy - ja petrolipohjaisia nesteitä 

 3- kerros rakenne lisää lujuutta ja kestävyyttä 

 korkealaatuinen oil only imeytystuote kun hyvä imeytys ja kestävyys ovat tärkeitä 

 ideaali tuote koneiden vuotojen imeytykseen 

 saatavilla perforoituna helpottamaan käyttöä ja minimoimaan jätettä 

 suuri kokovalikoima 

Käytä varastotiloissa…    … tai koneiden ympärillä vuotojen imeyttämiseksi  

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FOP15-DP Rulla 38cm 46m Raskas, tupla perforoitu ja 
sidostettu 

1 rulla/pakkaus 94 litraa 

FOP30-DP Rulla 76cm x 46m, Raskas, tupla perforoitu 
ja sidostettu 

1 rulla/pakkaus 187 litraa 

FSPC Blue Imeytysrulla                                                                                                                                         
– Oil Only rullat lisätyllä kestävyydellä 
 

 Imeyttää öljy - ja petrolipohjaisia nesteitä 

 Yksipuolinen sininen päällyste lisää lujuutta ja vähentää nukkaa 

 Ideaali imeytystuote käytettäväksi paperiteollisuudessa,                                                                                                      
missä sininen väri on toivottua erottamaan selluloosa polypropyleenistä. 

 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FSPC155 Rulla, 96cm x 44m 

Raskas ja sidostettu 

1 rulla/pakkaus 244 litraa 

 
 Oil Only rullat 
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FSPC- Raskaat öljynimupuomit                                                                                                                               
– ensiluokkainen puomi imeyttämään ja keräämään öljyvuotoja vedestä. 
 

 Lävistää vettä mutta imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset nesteet. 

 Parempi suorituskyky FSPC510-E ja FSPC816-E puomeille lisätyn suodatuksen                                                    
(suurempi imeytyskapasiteetti) ja suuremman läpimitan (sopii isommalle alueelle) ansiosta. 

 Kelluu täysin myös imeytyksen jälkeen. 

 Metalli koukut ja renkaat mahdollistavat puomien helpon yhdistämisen. 

 Sisäköysi vahvistaa puomia käytettäessä. 

 Sisäkerros pitää imeytetyn materiaalin puomin sisällä. 

 4 kestävää pidikettä kriittisissä kohdissa lisäämään kestävyyttä,                                                                               
estää puomia repeytymästä kesken työskentelyn. 

Metalli renkaat helpottavat yhteen liittämistä 
Useammat puomit muodostavat padon rajaamaan vuotoa  

4 kestävää kiinnikettä 
 lujuuden lisäämiseksi 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FSPC810-E Puomi Ø20cm x 3m 

Raskas (821kg/pakkaus) 
4 puomia/pakkaus 316 litraa 

FSPC816-E Puomi Ø20cm x 5m 

Raskas (18,2kg/pakkaus) 
2 puomia/pakkaus 274 litraa 

FSPC510 Puomi Ø13cm x 3m Normaalipaino 4 puomia/pakkaus 119 litraa 

FSPC516 Puomi Ø13cm x 5m Normaalipaino 2 puomia/pakkaus 98 litraa 

 
 Oil Only Puomit 
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FSPC- Pilssipuomi                                                                                                                                                                     
– pitää altaat, tankit, säiliöt, rännit ja pilssit öljyttöminä. 
 

 Lävistää vettä mutta imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset nesteet 

 Kelluu täysin myös imeytyksen jälkeen 

 Vahva ulkokuori takaa kestävyyden 

 Kiinnitettävä: kiinnitä köysi renkaisiin tai silmukkoihin ja                                                  
pudota tuote imeytettävään kohteeseen. 

 

FSPC818-E FSPC518           FSPC10 

Tuote Kuvaus Tuote Imeytyskapasiteetti 

FSPC818-E Pilssipuomi, Ø20cm x 45cm Raskas 10 pilssipuomia/pakkaus 131 litraa 

FSPC518 Pilssipuomi Ø13cm x 45cm  Normaalipaino 10 pilssipuomia/pakkaus 46 litraa 

FSPC10 Tyyny, 36cm x 64cm Raskas 10 tyynyä/pakkaus 196 litraa 

Oil Only Sukat                                                                                                                
– täydellinen imeytystuote vuotojen ja roiskeiden                                                       
varalta koneiden ympärille. 
 

 Lävistää vettä mutta imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset nesteet 

 Saatavilla eripituisina, helppo sovittaa koneen ympärille 

 Erinomaiset imeytysominaisuudet; imeytyminen alkaa heti                                       

eikä sukkaa tarvitse käännellä 

 Joustava muotoilu mahdollistaa sukan asettamisen koneen,                                    

kulman tai mutkan ympärille. 

 Uutta! Flexisoc: äärimmäistä joustavuutta!                                                                   

Leikkaa sukka oman tarpeesi mukaan. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FOIL430 Sukka Ø7,6cm x 122cm 30 sukkaa/pakkaus 106 litraa 

FOIL412 Sukka Ø7,6cm x 122cm 12 sukkaa/pakkaus 43 litraa 

FOIL806 Sukka Ø7,6cm x 244cm 6 sukkaa/pakkaus 43 litraa 

FOIL124 Sukka Ø7,6cm x 366 cm 4 sukkaa/pakkaus 43 litraa 

FOIL561 Flexisoc Ø7,6cm x 17m 1 sukka & 30 liitintä/pakkaus 49 litraa 

 
 Pilssipuomit ja sukat 
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Oil Only Tyynyt                                                                                                                                                          
– täydellinen imeytystuote ahtaisiin paikkoihin ja vuotojen alle  

 

 Imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset tuotteet. 

 2 eri kokoa imeytystarpeen mukaan. 

 Ideaali tuote ahtaisiin tai vaikeapääsyisiin alueisiin. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FOIL 1818 Tyyny, 43 x 48cm 16 tyynyä/pakkaus 105 litraa 

FOIL1818-2 Tyyny 43 x 48cm 8 tyynyä/pakkaus 53 litraa 

FOIL99 Tyyny 23 x 23cm 32 tyynyä/pakkaus 52 litraa 

FSPC10 Tyyny 36 x 64cm 10 tyynyä/pakkaus 197 litraa 

OIL ONLY Tynnyrinpäälliset                                                                                                                                    
– pitävät tynnyrinkannet puhtaina ja kuivina. 
 

 Imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset tuotteet. 

 Luo puhtaan ja turvallisen työympäristön estämällä roiskeiden valumisen lattialle. 

 Valmiiksi leikatut reiät 205 litran tynnyreille. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FDTO25 Tynnyrinpäällys Ø 56cm 25 päällystä/pakkaus 26 litraa 

 
 Oil Only Tyynyt ja tynnyrinpäälliset 
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FMRO PLUS Kunnossapitoliinat                                                                                                                             
- sopivat yleiseen teollisuuden kunnossapitoon ja roiskeiden siivoukseen. 
 

 Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym. 

 3- kerrosrakenne lisää lujuutta ja kestävyyttä. 

 Kätevä tuote imeyttämään vuotoja ja roiskeita työpisteellä. 

 Perforoitu jätteen määrän minimoimiseksi 

 Saatavilla uniikilla ”Jakelu ja Jäte” systeemillä,                                                                                                                        

joka lisää käyttömukavuutta ja vähentää kustannuksia liinaa kohden. 

Jakelu ja Jäte systeemi: 
Tuotteet ovat helposti saatavilla ja helposti hävitettävissä.  

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FMRO100-E Liinat, 41 x 51cm                                             
Raskas, perforoitu ja  sidostettu 

100 liinaa/pakkaus 112 litraa 

  
FMRO150-DND-E Liinat 41 x 51cm 

Raskas, perforoitu ja sidostettu 

Jakelu ja jäte systeemillä 

150 liinaa/pakkaus 168 litraa 

 
 Kunnossapitoliinat  
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FGP Taloudellinen yleiskunnossapitoliina                                                                                                                     
-Uudella MAXX teknologialla. Täydellinen yhdistelmä lujuutta ja imeyttävyyttä! 
 

 Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden,                                                                                                                               

liuottimet, jäähdytysaineet ym. 

 Korkea imeytyskyky: FGP MAXX liinat imeyttävät jopa                                                                                                                

18 kertaa painoonsa nähden 

 FGP MAXX liinojen hyvän imeytyskapasiteetin ansiosta imeytykseen                                                                                              

tarvitaan vähemmän materiaalia joten jätekulut pienenevät. 

 FGP MAXX liinojen pehmeä pintaviimeistely nukkaa vähemmän kuin                                                                                      

yksikerrosliinat , ne myös näyttävät hyvältä ja toimivat paremmin. 

 Pakattu laatikoihin käytön ja varastoinnin helpottamiseksi. 

      Täydellinen teollisuuskäyttöön jossa vaaditaan taloudellisuutta ja                       

hyvää imukykyä.  

Käytä ennakolta vuotojen imeytykseen. 

 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FGP200-M MAXX liinat 41 x 51cm 

Kevyt, perforoitu ja sidostettu 

200 liinaa/pakkaus 166 litraa 

SILKWIK Pyyhkeet                                                                                                                                                  
– täydellinen työkalujen, koneenosien ja roiskeiden puhdistamiseen. 
 

 Kemiallisesti kestävä, sopii käytettäväksi öljyn, veden,                                                                                                             

liuottimien ja jopa happojen pyyhintään. 

 Taloudellisempi vaihtoehto uudelleenkäytettäville pyyhkeille – ei pesulamaksuja. 

 Kertakäyttö eliminoi saastumisen riskiä edellisiltä käyttäjiltä, metallinsiruja,                                                                        

haitallisia kemikaaleja ym. joita saattaa olla uudelleenkäytettävissä pyyhkeissä. 

 Imeyttävä mikrorakenne imee sisäänsä liuotinpohjaiset puhdistusaineet ja                             

vähentää näin niiden käyttömäärää toisin kuin puuvilla tai paperipyyhkeet. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FSW1200 Pyyhe 30 x 38cm 10 x 50 liinan pakkaus 

500 liinaa/paketti 
38 litraa 

 
 Kunnossapitoliinat  
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FMRO PLUS  Kunnossapitorulla                                                                                                                                                               
– Suositut kunnossapitorullat yleiseen teollisuuskäyttöön. 
 

 Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym. 

 3- kerrosrakenne lisää lujuutta ja kestävyyttä. 

 Korkealaatuinen kunnossapito imeytystuote paikkoihin, joissa vaaditaan hyvää imeytystä ja kestävyyttä. 

 Perforoitu jätteen määrän minimoimiseksi. 

 Valitse eri kokoluokista sopivin, myös kätevä jakelupakkaus saatavilla. 

 

Sopii vähäkulkuiseen työympäristöön. 

 

Hyvä yleisimeytystuote käytettäväksi esimerkiksi                       
koneiden ympärillä roiskeiden imeytykseen. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FMRO15-DP Rulla 38cm x 46m     Raskas, 
tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/jakelupakkaus 94 litraa 

FMRO15-DPS Rulla 38cm x 22m     Raskas, 
tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/jakelupakkaus 45 litraa 

FMRO30-DP Rulla 76cm x 46m     Raskas, 
tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/pakkaus 187 litraa 

 
 Kunnossapitorullat 
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FGP  Kunnossapitorulla                                                                                                                                                                             
- Taloudellinen kunnossapitorulla tiloihin joissa vaaditaan hyvää  imeytyskykyä ja taloudellisuutta. 
 

 Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn,                                                                                                                    
veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym. 

 FGP rullan paranneltu viimeistely nukkaa vähemmän ja                                                                                                                              

tarjoaa paremman kulutuskestävyyden verrattuna                                                                                                                                  
perinteisiin yksikerrosliinoihin. 

 Ideaali tuote suurempien alueiden suojaamiseen roiskeilta                                                                                                                    

ja vuodoilta kun matalat kustannukset ja                                   
hyvä imeytys ovat tärkeitä ominaisuuksia. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FGP150-E Rulla, 96cm x 44m 

Raskas, sidostettu 

 1 rulla/pakkaus 192 litraa 

FGP152-E Rulla 48cm x 44m 

Raskas, perforoitu ja sidostettu 

2 rullaa/pakkaus 192 litraa 

FBSM Imeytysmatto                                                                                                                                                                              
– Luistamaton ja vedenpitävä matto alueille joilla vaaditaan kuivuutta ja pitävyyttä. 
 

 Luistamaton ja vedenpitävä kalvo pitää maton lattiassa ja estää nesteiden valumisen lattialle. 

 Pakkaus estää tuotteen vääntymisen ja kiertymisen. 

 Neulakuvioidut polypropyleenikuidut tekevät tuotteesta erittäin lujan – sopii hyvin kulkuväylille. 

 Imeyttää öljyä, vettä ja syövyttämättömiä kemikaaleja. 

 Estää jossain määrin nesteiden kulkeutumisen pakasta toiseen. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FBSM3650 Matto, 91cm x 15,25m                                        
Keskiraskas, vuodonestolla 

1 rulla/pakkaus 46 litraa 

FBSM100 Matto, 91cm x 45,75m                                              
Keskiraskas, vuodonestolla 

1 rulla/pakkaus 140 litraa 

 
 Kunnossapitorullat 
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FMS40 Imeytyssukka                                                                                                                                                                           
– Kaikkein imeytyskykyisin sukkamme öljy- ja vesipohjaisille nesteille. 
 

 Täytetty erittäin imukykyisen polypropyleenin. selluloosan ja super-imeyttäjän seoksella. 

 Nyt saatavilla kahdella eri pituudella, voit valita oikean koon tarpeesi mukaan. 

 Erityinen lisälukko vesipohjaisten nesteiden vuotojen estämiseksi. 

 Joustava muotoilu tarjoaa mahdollisuuden sovittaa sukka koneen, kulman tai mutkan ympärille. 

 Tarjoaa parhaan vastineen rahalle ja parhaan imeytyskyvyn. 

 Huomaa! Ei suositella käytettäväksi syövyttävien nesteiden imeytykseen. 

Erittäin imukykyinen  
sisus imee nesteet  
sisäänsä – ei vuotoja  

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FMS40 Sukka Ø7,6cm x 122cm 40 sukkaa/pakkaus 174 litraa 

FMS40-8 Sukka Ø7,6cm x 244cm 15 sukkaa/pakkaus 130 litraa 

Flexisoc Imeytyssukka                                                                                                                                                                    
– äärimmäistä joustavuutta! 
 

 Imeyttää useita teollisuuden nesteitä. 

 Helppo käyttää, voit leikata sukan haluamaasi pituuteen. 

 Taloudellinen, ei tarvetta varastoida kaksinkertaista määrää,                   

yhtä sukkaa voidaan käyttää kaikkiin tarkoituksiin. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FAW561 Flexisoc Ø7,6cm x 17m 1 sukka & 30 liitintä/pakkaus 53 litraa 

 
 Kunnossapitosukat 
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ALLWIK Imeytyssukat                                                                                                                                                                 
– Imeyttämään vuotoja ja roiskeita koneiden ympärillä. 
 

 Imeyttää useita teollisuusnesteitä, myös syövyttävät kemikaalit. 

 Saatavilla eripituisina, voit valita tarpeesi mukaan. 

 Joustava muotoilu mahdollistaa sukan sovittamisen koneen, kulman tai mutkan ympärille. 

 Täytetty universal meltblown polypropyleenillä. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FAW430 Sukka Ø7,6cm x 122cm 30 sukkaa/pakkaus 113 litraa 

FAW412 SukkaØ7,6cm x 122cm 12 sukkaa/pakkaus 45 litraa 

FAW806 SukkaØ7,6cm x 244cm 6 sukkaa/pakkaus 45 litraa 

FAW124 Sukka Ø7,6cm x 366cm 4 sukkaa/pakkaus 45 litraa 

 
 Kunnossapitosukat 
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ALLWIK Imeytystyynyt                                                                                                                                                   
– Imeyttävät roiskeet ja vuodot ahtaissa paikoissa ja vuotolähteiden alla. 
 

 Imeyttää monia teollisuusnesteitä sisältäen veden, jäähdyttimet, liuottimet, öljyn, jäätymisenestoaineet ym. 

 2 eri kokoa erilaisiin paikkoihin. 

Käytä koneiden alla…   
…tai ahtaissa paikoissa.  

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FAW1818 Tyyny, 43cm x 48cm 16 tyynyä/pakkaus 105 litraa 

FAW1818-2 Tyyny, 43cm x 48cm 8 tyynyä/pakkaus 53 litraa 

FAW99 Tyyny 23cm x 23cm 32 tyynyä/pakkaus 52 litraa 

ALLWIK Tynnyrinpäälliset                                                                                                                                      
– Pitävät tynnyrinkannet puhtaina ja kuivina. 
 

 Imeyttää monia teollisuusnesteitä kuten vettä, jäähdytysaineita,         

liuottimia, öljyä, jäätymisenestoaineita ym. 

 Auttaa pitämään työympäristön siistinä ja turvallisena estämällä     

pumppausroiskeiden joutumisen lattialle 

 Leikattu sopimaan 205 litran säiliöihin 

Valmiiksi leikatut reiät sovituksen helpottamiseksi. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FDTA25 Tynnyrinpäällys Ø56cm 25 päällystä/pakkaus 26 litraa 

 
 Kunnossapitotyynyt ja tynnyrinpäälliset 
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FUN Liinat ja rullat                                                                                                                                                         
– käytettäväksi kemikaaleille ja vaarallisille nesteille. 
 

 Imeyttää monia kemikaaleja, myös happoja ja emäksiä. 

 Kemiallisesti reagoimaton; tuote ei hajoa tai aiheuta kemiallista reaktioita imeytetyn nesteen kanssa. 

 Vihreä väri näyttää kun tuotetta on käytetty vaarallisiin aineisiin ja helpottaa sen                                                  

erottamista jätteidenkäsittelyä varten. 

 Perforoitu käsittelyn helpottamiseksi – käytä vain se määrä mitä tarvitset. 

Täydellinen tuote kemikaaliroiskeiden          
puhdistukseen… tai laboratorioon. 

Liinat 
 

 
 
Rullat 
 

 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FUN1719-E Liinat, 41cm x 51xm 

Keskiraskas, perforoitu ja sidostettu 

100 liinaa/pakkaus 88 litraa 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FUN1019 Rulla 38cm x 46m 

Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu 

2 rullaa/pakkaus 147 litraa 

FUN15-DP Rulla 38cm x 46m 

Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/jakelupakkaus 73 litraa 

FUN15-DPS Rulla, 38cm x 22m 

Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/jakelupakkaus 35 litraa 

FUN3800 Rulla, 76cm x 46m 

Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/pakkaus 147 litraa 

 
 Kemikaalit ja rullat 
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BATTLEMAT Imeytysmatto                                                                                                                                                      
- Maastokuosinen rulla. Kova päällyskerros kätkee vuodot ja roiskeet soveltuen  pitempään                    
käyttöön, turvallinen astua ja sopii lattialle jossa kulku on kevyempää. 
 

 Imeyttää nesteiden roiskeet ja vuodot; öljyn, jäähdytysaineet, veden, liuottimet.. 

 Maastokuvioinen pinta kätkee lian ja vähentää tarpeetonta vaihtoa. 

 Luja kulutuskestävä yläpinta kestää kevyttä kulkua. 

 Sopii käytettäväksi käytävillä, tuotanto- ja konealueilla sekä kokoonpanolinjan alla. 

 Saatavilla perforoituna käyttömukavuuden lisäämiseksi, helppo repäistä halutun kokoiseksi ja minimoida jätettä. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FBM15 Rulla, 38cm x 46m 

Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/jakelupakkaus 99 litraa 

FBM30 Rulla, 76cm x 46m 

Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu 

1 rulla/pakkaus 197 litraa 

 
 Teollisuusrullat ja matot 
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TRACKMAT Imeytysmatto                                                                                                                                                             
– Oil Only matto runsasliikenteiselle alueelle, jossa vaaditaan hyvää imukykyä ja kestävyyttä. 
 

 Raskas käyttöpinta lujuuden ja kestävyyden maksimoimiseksi, ideaali raskaalle liikenteelle. 

 Luistamaton pinta pitää maton paikoillaan. 

 Sulkupinta estää nesteiden pääsyn maahan. 

 Harmaa väri piilottaa roiskeet ja antaa pidemmät käyttömahdollisuudet. 

 UV-kestävä pintakerros tekee tuotteesta sekä ulko- että sisäkäyttöön sopivan. 

Voidaan käyttää myös ulkona  

 UV kestävyyden ansiosta.    

Ideaali tuote alustaksi  autonkorjaukseen,                 
pitää lattian puhtaana. 

 

Trackmat estää ikävien jälkien muodostumisen. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FTM58 Matto, 147cm x 24,4m 

Raskas, sidostettu ja sulkupohjalla. 
1 rulla/pakkaus 207 litraa 

FTM19 Matto, 48cm x 24,4m 

Raskas, sidostettu ja sulkupohjalla. 
2 rullaa/pakkaus 135 litraa 

FTM29 Matto, 74cm x 24,4m 

Raskas, sidostettu ja sulkupohjalla. 
1 rulla/pakkaus 104 litraa 

 
 Teollisuusrullat ja matot 



19 

 

FSPC  Viemärinsulkumatto                                                                                                                                                                          
– Vuotostoppari – paras tapa sulkea viemärit ja pitää vuodot poissa. 
 

 Keltainen väri näkyy hyvin. 

 Kemiallisesti kestävä: joustava PVC kestää vettä, öljyä ja monia kemikaaleja. 

 Uudelleenkäytettävä saippualla ja vedellä puhdistamisen jälkeen. 

 Toimii parhaiten pehmeillä alustoilla. 

Tiukka matto pitää vuodot poissa. 

Tuote Kuvaus Pakkaus 

FPVC18 Vuotostoppari 46cm x 46cm 1/pakkaus 

FPVC24 Vuotostoppari 61cm x 61cm 1/pakkaus 

FPVC36 Vuotostoppari 92cm x 92cm 1/pakkaus 

FPVC42 Vuotostoppari 107cm x 107cm 1/pakkaus 

FSPC Vuotopato                                                                                                          
– Suunniteltu keräämään tai ohjaamaan vuotoja nopeasti ja helposti. 
 

 Keltainen väri näkyy hyvin. 

 Kemiallisesti kestävä: polyuretaani kestää vettä, öljyä ja monia kemikaaleja. 

 Uudelleenkäytettävä saippualla ja vedellä puhdistamisen jälkeen. 

 Toimii parhaiten pehmeillä alustoilla. 

Estää tuotteen pääsyn viemäriin  

Tuote Kuvaus Pakkaus 

FSB-3 Vuotopato, 3m (P) x 10,5cm (L) x 5,5cm (K) 1/pakkaus 

HANDY BAG helpottaa vuotostopparin ja vuotopadon kuljettamista haluttuun paikkaan. 

Tuote Kuvaus 

FBAG-PVC18 Laukku FPVC18.lle tai FSB-3.lle Ø20cm x 60cm 

FBAG- PVC24 Laukku FPVC24.lle Ø20cm x 80cm 

FBAG- PVC36 Laukku FPVC36.lle Ø20cm x 110cm 

FBAG- PVC42 Laukku FPVC42.lle Ø25cm x 130cm 

 
 Vuotopadot 
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Vuotopakkaukset – valikoima hätätyökaluja erityyppisten vuotojen hoitamiseen. 
 

Vahinkoja sattuu, joten niihin on parempi varautua! Foratia OÜ tarjoaa kaksi erilaista vuotopakkausta.                  
Molempia pakkauksia on saatavilla kolme eri tyyppiä. 
 
Oil Only: Öljylle ja petrolipohjaisille nesteille. 
Kunnossapito: Öljylle, vedelle ja kemikaaleille. 
Kemikaalit: Syövyttäville ja vaarallisille nesteille. 
 
Kannettava Vuotopakkaus – nopea vastaus pieniin vuotoihin. 
 
 
 

 
 
 
Taloudellinen Vuotopakkaus 
 

 Keltainen PVC laukku kahvoilla näkyy hyvin. 

 Näppärä koko, helppo säilyttää pienessä tilassa kuten kuorma-auton penkin alla. 

 Ideaali autoille joilla toisinaan kuljetetaan pieniä määriä nesteitä. 

 Vedenpitävä ja kevyt laukku pitää imeytystuotteet kuivina. 

Sisältö: 
10 liinaa 41cm x 51cm 

2 sukkaa Ø7,6cm x 122cm 

1 hanskapari 
1 jätepakkaus 

Tuote: 
Oil only: FSKO-PP 

Kunnossapito: FSKA-PP 

Kemikaalit: FSKH-PP 

Imeytyskapasiteetti: 
18 litraa 

18 litraa 

16 litraa 

Nopean toiminnan pakkaus 

 

 Läpinäkyvä pakkaus kahvoilla, tuotteet näkyvät selkeästi. 

 Kätevästi suunniteltu pakkaus ei vaadi paljoa säilytystilaa. 

 Vedenpitävä ja kevyt laukku pitää imeytystuotteet kuivina. 

Sisältö Tuote Imeytyskapasiteetti 

12 liinaa, 41cm x 51cm 

2 sukkaa Ø7,6cm x 122cm 

1 hanskapari 
2 jätepakkausta 

Oil Only: FSKO-RRK 

Kunnossapito. FSKA-RRK 

Kemikaalit: FSKH-RRK 

21 litraa 

21 litraa 

18 litraa 

 
 Vuotopakkaukset 
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Vuotovaunu 
 

 Suositellaan keskisuuriin vuotoihin ja ylläpitoon. 

 Kaksoisovet tarjoavat helpon pääsyn tuotteisiin. 

 Sisähyllyt ja laatikot pitävät tuotteet järjestyksessä. 

 Säätä ja kemikaaleja kestävä kärry suojaa tuotteita lialta,                                             

kosteudelta ja vahingoilta. 

 Sopii kapeisiinkin paikkoihin. 

Pyörät helpottavat liikkumista sekä pihalla että sisällä. 

 

Sisältö Tuote Imeytyskapasiteetti 

1 tupla perforoitu rulla 38cm x 22m 

2 sukkaa, Ø7,6cm x 122cm 

1 sukka Ø7,6cm x 244cm 

6 tyynyä 23cm x 23cm 

1 suojalasit ja hanskat 
2 jätepakkausta Hätätoimintakäsikirja 

  
Oil Only: FSKO-CART 

Kunnossapito: FSKA-CART 

Kemikaalit: FSKH-CART 

  
69 litraa 

69 litraa 

59 litraa 

Liikuteltava keräysastia 

 

 Keskikokoisille vuodoille 

 Säätä kestävä polyethyleeni säiliö suojaa tuotteita lialta,        

kosteudelta ja vahingoilta. 

 Saranallinen kansi tarjoaa helpon pääsyn tuotteisiin. 

 Pyörät helpottavat liikkumista sekä pihalla että sisällä. 

Sisältö Tuote Imeytyskapasiteetti 

50 liinaa, 41cm x 51cm 

12 sukkaa Ø7,6cm x 122cm 

6 tyynyä 43cm x 48cm 

1 suojalasit ja hanskat 
3 jätepakkausta 

Hätätoimintakäsikirja 

  
150 liinaa 41cm x 51cm 

6 sukkaa Ø7,6cm x 244cm 

8 tyynyä 43cm x 48cm 

2 suojalasit ja hanskat 
6 jätepakkausta 

Hätätoimintakäsikirja 

  
Oil Only: FSKO-120 

Kunnossapito: FSKA-120 

Kemikaalit: FSKH-120 

  
  
  
  
Oil Only: FSKO-240 

Kunnossapito: FSKA-240 

Kemikaalit: FSKH-240 

  
123 litraa 

124 litraa 

128 litraa 

  
  
  
  
251 litraa 

249 litraa 

233 litraa 

  

 
 Liikuteltavat vuotopakkaukset 
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Foratian Minipuomi                                                                                                                                                 
– Ideaali ratkaisu sisävesien vuotoihin joissa ja puroissa. 
 

 Kätevän kokoinen, yksikin henkilö pystyy asentamaan ja käsittelemään sitä. 

 Vaatii vain vähän säilytystilaa. 

 Hyvä väline palomiehille, hätäjoukoille ja kuljetusyrityksille. 

 Kevyt tuote – ideaali kaukaisiin ja vaikeakulkuisiin maastoihin. 

 Koteloitu ketju lisää kestävyyttä. 

 PVC pinnoitettu materiaali lisää lujuutta. 

 Saatavilla PVC kuljetuspakkaus suojaamaan puomia varastoinnin aikana ja helpottamaan kuljetusta. 

Tuote Kuvaus Pakkaus 

FSPCMB-0525 Minipuomi, kokonaiskorkeus 20cm 

7,5cm kelluke – 12,5cm helma 

7,5 metriä 

FSPCMB-BAG Kantokassi minipuomille, kassiin mahtuu 2 puomia   

Foratian Juniorpuomi                                                                                                                                              
– Isompi, kulutusta ja säätä kestävä keräyspuomi toistuvaan käyttöön. 
 

 Iso puomi vähän virtaaviin vesistöihin. 

 Alumiiniset ASTM liittimet useiden puomien yhteen liittämiseen. 

 Ankkurointirenkaat puomien päissä helpottavat ankkurointia ja hinausta. 

 Ergonomiset kahvat helpottavat ASTM liittimien yhteensovittamista. 

 Saatavilla Bulk Head Riser joka sallii tuotteen liikkumisen ylös ja alas aaltojen mukana. 

 Koteloitu ketju lisää kestävyyttä. 

 PVC pinnoitettu materiaali lisää lujuutta. 

Tuote Kuvaus Pakkaus 

FSPCJR-1210 Juniorpuomi, kokonaiskorkeus 45cm, 
15cm kelluke - 30cm helma 

30 metriä 

FSPCJR-1205 Juniorpuomi, kokonaiskorkeus 45cm, 
15cm kelluke - 30cm helma 

15 metriä 

 
 Erityistuotteet vesistölle 
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FSF Micro Fibers                                                                                                                                                            
– suunniteltu erityisesti suodattamaan öljyä vedestä ja sumusta. 
 

 Korkea imeytyskapasiteetti, jopa 15 kertaisesti omaan painoonsa nähden. 

 Sopii suodatukseen pienellä virtauksella. 

 Ei tarvita lisäpainetta suodatukseen. 

 Kuituja voidaan käyttää erikokoisissa ja muotoisissa altaissa. 

  Monta eri käyttökohdetta esim. esisuodatin kompressoreihin, maalin suodatukseen, veden suodatukseen ym. 

Jäteveden suodattamista ennen laskua. 

Tuote Kuvaus Pakkaus Imeytyskapasiteetti 

FSF1 Mikrokuidut, irtonaiset 50 kg/pakkaus 868 litraa 

FPSF15 Patruuna Ø13cm x 1m 15 patruunaa/pakkaus 208 litraa 

FPSF40 Patruuna Ø13cm x 1m 40 patruunaa/pakkaus 556 litraa 

 
 Suodatintuotteet 

Suodatuspatruunoita suodatushäkissä. 
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Vuotojenkeräystuotteet tarjoavat turvallisen ja toimivan ratkaisun vuotojenkäsittelyyn, tynnyrien-
käsittelyyn ja varastointiin, nesteidenjakeluun kuten myös vaarallisten aineiden kuljetukseen. 
 

Vuotokansi                                                                                                                                                                   
- kerää vuodot tynnyrien täytön ja jakelun aikana. 
 

 Yhteen liitettävä – ei tarvita liittimiä. 

 Liikuteltava haarukkavaunuilla. 

 Laskupakkaus mahdollistaa nesteiden laskun tasolta toiselle. 

 Tasot irrotettavia, tasot voidaan pinota – säästää säilytystilaa. 

 Tason reiät isoja – helppo selvittää sisältö ja imeä neste pois. 

 Reunat ja taso samalla korkeudella – helppo siirrellä säiliöitä alustalta toiselle. 

Tuote Kuvaus Mitat Valuma- 
kapasiteetti 

Lastaus- 
kapasiteetti 

FSC-SD2 Vuotokansi, 
2 tynnyrille 

66 syvyys, 
132 leveys, 
15 korkeus cm 

80 litraa 1136 kg 

FSC-DK Laskupakkaus, sisältää                
liittimen ja laskuputken 

      

Vuotolavat                                                                                                                                                                  
– Ideaali alusta 110 ja 200 litran tynnyreiden tai muiden säiliöiden sisävarastointiin. 
 

 Ramppi sopii sekä kahden että neljän tynnyrin lavoille. 

 Tason reiät isoja – helppo selvittää sisältö ja imeä neste pois. 

 Liikuteltava haarukkavaunulla. 

 Sekä kahden että neljän tynnyrin lavat samankorkuisia – helppo siirtää tynnyri lavalta toiselle. 

 Tasot irrotettavia, tasot voidaan pinota – säästää säilytystilaa. 

 Altaat kasattavissa päällekkäin, säästyy varastotilaa 

Tuote Kuvaus Mitat Valuma- 
kapasiteetti 

Lastaus- 
kapasiteetti 

FSC-DP2 Vuotolava, 
2 tynnyrille 

66 syvyys x 

132 leveys x 

43 korkeus cm 

260 litraa 1136 kg 

FSC-DP4 Vuotolava, 
4 tynnyrille 

132 syvyys, 
1245 leveys, 
260 korkeus cm 

510 litraa 2273 kg 

FSC-DPR Ramppi 76 syvyys x 

180 leveys x 

 55 korkeus cm 

  295 kg 

 
 Vuotojenkeräystuotteet 
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Tynnyrinsäilytysasema                                                                                                                                                          
– yhdistää tehokkaan tynnyrien säilytyksen, vuotojen kontrolloinnin ja nesteiden jakelun. 
 

 Mahdollistaa tynnyrien pinoamisen – säästää lattiatilaa. 

 Suojaa lattiaa vuodoilta ja roiskeilta nesteiden jakelun yhteydessä. 

 Mahdollistaa turvallisen ja puhtaan työympäristön. Auttaa estämään kaatumisia. 

Tuote Kuvaus Mitat Valuma- 
kapasiteetti 

Lastaus- 
kapasiteetti 

FS-CO-DMC-BM Alustamoduuli 1245 syvyys x 1499 
leveys x 660  
korkeus mm 

250 litraa 1361 kg 

FS-CO-DMC-SM Lisäalusta 1245 syvyys x 1168 
leveys x 305  
korkeus mm 

  680 kg 

S-CO-DMC-DS Jakeluhylly 495 syvyys  
476 leveys  
419 korkeus mm 

  27kg 

Vuotokärry                                                                                                                                                               
– yksi ratkaisu tynnyreiden jakeluun, säilytykseen ja liikuttelemiseen  
 

 Pitää työpaikan puhtaana ja turvallisena. Vuoto kerääntyy yksikköön joten ei enää likaa ja liukkaita lattioita. 

 Parantaa työturvallisuutta – ergonominen suunnittelu ja pysähdysominaisuudet minimoivat                          

selkärasitetta ja vahinkoja. 

 Parantaa tehokkuutta vähentämällä tarpeetonta ja vaarallista tynnyrienkäsittelyä. 

 Helppo ja nopea puhdistusmahdollisuus avoimen valuma-altaan ansiosta. 

 Nailonnarut pitävät tynnyrin turvallisesti paikallaan. 

Tuote Kuvaus Mitat Valuma- 
kapasiteetti 

Lastaus- 
kapasiteetti 

FS-CO-ST Vuotokärry 813 syvyys x 

1835 leveys x 

686 korkeus mm 

250 litraa 272 kg 

Alusta moduuli 

 Suunniteltu 2 tynnyrin säilyttämiseen. 

 Haarukkavaunupaikat helpottavat    

aseman siirtelyä. 
Vuodot ja roiskeet helppo havaita ja 
siivota avoimen laskupaikan ansiosta. 

 
Lisäalusta 
 

 Tuplaa säilytyskapasiteetin 2   
lisätynnyrin paikalla. 

Jakeluhylly 
 

 Helpottaa jakelua ylätynnyreistä. 

 
 Vuotojenkeräystuotteet 
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Vuotosuppilo                                                                                                                                                                     
– helppo ja taloudellinen tapa kerätä nesteitä ja pitää tynnyrinpäällys puhtaana. 
 

 Pitää tynnyrinpäälliset ja tynnyrinsäilytysalueen puhtaana ja turvallisena.                                

Ei enää sotkuisia valumia tynnyrien kyljissä ja lattialla aiheuttamassa tarpeettomia   
liukastumisia ja kaatumisia. 

 Iso suuaukko helpolle ja nopealle valuttamiselle. 

 Muotoiltu ja kalteva suunnittelu minimoi roiskeita ja estää tynnyriä seisomasta                   

omassa sisällössään. 

 Iso pinta mahdollistaa kaadon maalipurkeista, suodattimista ym. 

Tuote Kuvaus Mitat Valumakapasiteetti 

FS-CO-SF Vuotosuppilo  
palamattomille nesteille 

533 syvyys x 83 korkeus mm 9 litraa 

FS-CO-SF-F Vuotosuppilo syttyville nesteille 533 syvyys x 83 korkeus mm 9 litraa 

 

Varoallas                                                                                                                                                                      
– kevyt kätevä, ei läpiajettava vuotoallas. 

 

 Helppo käyttää, kannettava 

 Sopii erityisesti yleiskäyttöön ja pienien kohteiden puhdistamiseen 

 Valmistettu kevyestä vinyylistä                                                                                                                    

– myös yhden ihmisen helppo käsitellä ja asentaa. 

 Kätevä suunnittelu vaatii vain vähän varastointitilaa.  

 Sopii hyvin hätätapausten varalle ajoneuvoihin, rekkoihin ja alan liikkeisiin.  

 Uudelleenkäytettävä. 

 

 
Huomaa: Saatavilla lisävarusteita kuten alusmattoja ja kiskontavöitä. Nämä tuotteet suojaavat allasta kivien, renkaiden ym. 
aiheuttamilta vahingoilta. Saatavilla myös mittatilaustyönä. 

Tuote Kuvaus Valumakapasiteetti 

FSB-SL44 Vuotoallas, varoallas kevyt, 
510g vinyyliä 1,2m x 1,2m x 20cm 

299 litraa 

FSB-SL46 Vuotoallas, varoallas kevyt, 
510g vinyyliä 1,2m x 1,8m x 20cm 

450 litraa 

FSB-SL48 Vuotoallas, varoallas kevyt, 
510g vinyyliä 1,2m x 2,4m x 20cm 

602 litraa 

 
 Vuotojenkeräystuotteet 

 
 Vuotoaltaat 
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 Rem-oil soveltuu imeytykseen kaikille öljypohjaisille nesteille.  

 Rem-oil pitää nesteen sisällään.  

 Tuote on palamaton.  

 Sopiva raekoko estää pölyämisen, joten tuotetta voidaan käyttää tuulisissakin paikoissa.  

 Rem-oil on myrkytön ja ympäristöystävällinen.  

 Se on myös helppokäyttöinen ja toimii nopeasti. 

 

Käyttöohje:  

 Levitä Rem-oilia vuotokohdan päälle ja anna imeytyä. 

 Tarvittaessa voit sekoittaa Rem-oilia vuotaneeseen nesteeseen. 

 Lisää tuotetta kohteeseen tarpeen mukaan. 

 

Hävitys: Lakaistaan pois ja hävitetään asianmukaisesti. 

Rem-oil Öljynimeytysrae 

Koodi: 60202 

Pakkauskoko: 15 kg / ast 

Foratia IB imeytysjauhe  

Foratia IB imeytysjauhe on luonnonmukainen ja järkevä valinta, joka lisää  työpaikan turvallisuutta                                          
eikä ole ympäristölle haitallinen. 
 

 IB ei hajoa luontoon, eikä se siis leviä ympäristöön.  

 IB on yhden askeleen siivousprosessi, joka toimii ensimmäisestä kerrasta  lähtien, joka kerta. 

 IB ei jätä jäämiä, eikä siis aiheuta liukastumisvaaraa. 

 IB on turvallinen käyttää, ilman terveysriskejä ja karsinogeeneja tai syttyvyysongelmia. 

 IB:llä on lukemattomia käyttömahdollisuuksia ja se on läpäissyt riippumattomat laboratoriotestit. 
 
Ominaisuudet: 

 Imeyttää heti päästyään kontaktiin imeytettävän aineen kanssa 

 Korkea imeytyskyky – 465% omasta painostaan 

 Ergonominen – 50litran säkki painaa vain 5kg 

 Ei-selektiivinen – imeyttää mitä tahansa nestettä tai                                                                                                         
viskositeettia (paitsi fluorivetyhappoa) 

 Ekologinen ja ympäristöystävällinen 

 Yhden askeleen siivous – toimii ensimmäisellä kerralla joka kerta 

 Hajuton 

 
 

Koodi: 40030 
Pakkauskoko: 50L  

 
 Imeytysaineet 
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Käyttökohteita:   
Lentokonetehtaat, lentoyhtiöt, lentokentät, huvipuistot, kerrostalot, autokorjaamot, kaupungit                                                      
ja kunnat, rakennusyhtiöt, palokunnat, huoltoasemat, sairaalat ja terveyskeskukset, hotellit, kaupat,                                               
huoltoyhtiöt,  lihan-/kalankäsittely, tuotantolaitokset, öljy-yhtiöt, paperitehtaat, kemianteollisuus,                                             
painotalot, lomakohteet, ravintolat, kaatopaikat, roskankuljetusyhtiöt, koulut, laivanvarustamot,                                                                

telakat, tavaratalot, satamat, voimalat, panimot, eläintarhat jne. 

IB imeyttää: 
ÖLJYTUOTTEET   bensiini, diesel, lentopetroli, hydraulisnesteet, jarrunesteet, moottoriöljy, akseli 
    rasva, jalostus- ja tuotantojätteet 
MAALIT    vesi-, öljy- ja epoksipohjaiset maalit  
RUOKATARPEET    hunaja, siirappi, hillot, hyytelöt, maapähkinävoi, kasviöljyt, juomat, etikat, ketsuppi  
RUUMIINNESTEET   ihmisten ja eläinten eritteet, veri 
KAIKKI KEMIKAALIT    rikkakasvimyrkyt, emäkset, liuottimet, hapot (paitsi fluorivetyhappo) 

Hyödyt: 
Kustannustehokas – IB vähentää 

   siivouskuluja 
   laboratoriokulkuja 
   jätekuluja 

   liukastumis- ja kaatumisvastuita 
   laivaus/rahtikuluja 
   varastointikuluja 

Myrkytön 
   ei ole karsinogeeni tai silikoosin/kivipölykeuhkon aiheuttaja 
   ei saastuta ruokaa 
   ei aiheuta vahinkoa ihmisille, eläimille, maaperälle,  
   sementille, asfaltille, laatoille tai kasveille 

 

Koodi: 40031 

IB-imeytysjauheille teline 

 
 Imeytysaineet 
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Savipohjainen imeytysrae Foratia Clay 

 

 Foratia Clay soveltuu lähes kaikille nesteille. 

 Voidaan imeyttää öljyjä, liuottimia, bensiiniä ym.                                                           

 Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. 

 

Käyttöohje:  

 Levitä raetta astiasta suoraan imeytettävän kohteen päälle riittävästi ja  anna nesteen imeytyä.  

 Tarvittaessa lisää raetta. 

 

Hävitys: asianmukainen keräysastia. 

 

Koodi: 60200 

Pakkauskoko:  

10l kannellinen muoviastia (n. 7kg) 

Öljynimeytysturve 

 

 Kotimainen öljynimeytysturve 

 Imeytyskapasiteetti n. 1:1 

 Säkki 50l 

 

 

Koodi: 90237 

Pakkauskoko:  50l 

 
 Imeytysaineet 
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