
Varan 

Olíu og sýru-uppsog – gert úr sphagnum mosa þannig að þetta er 100% hrein náttúruvara. 

Þegar að slys kemur upp og olía flæðir um vinnusvæði, hvort sem það er innan eða utandyra, og oft í 

bland við rigningu eða rennandi vatn, skiptir sköpum að hafa öflugt hjálpartæki sem dregur fljótt upp 

olíuna en ekki vatnið. 

Naturesorb er með þessa eiginleika og dregur í sig allar tegundir af olíu og sýru en hrindir frá sér 

vatni.  

Eiginleikar 

Notað til að meðhöndla leka af öllum gerðum: sýru – olíu – fitu – leysiefni – basa – illgresiseyði – 

lyfjavökva o.s.fr. 

Í stuttu máli, allar tegundir vökva sem eru skaðlegir eða hættulegir notanda eða umhverfi. 

Naturesorb sogar hratt upp olíur, leysiefni, þungmálma, skordýraeitur og illgresiseyði, lífræn efni, 

PCB, blóð, litarefni og jurtaolíur. Efnið getur einnig umlykið útblástursloft. Það hrindir frá sér vatni og 

er frábært til notkunar við vatnshreinsun og til að sía mengað skolp. 

Notkun 

Hólfaðu lekann af til að forðast frekari dreifingu, hyldu síðan lekann með lagi af Naturesorb og bíddu í 

nokkrar mínútur þar til lekinn hefur sogast upp. Sópaðu eða ryksugaðu upp efnið og dreifðu þunnu 

lagi yfir svæðið sem hellt hefur verið niður til að drekka upp síðasta þunna lagið af eiturefninu. 

Olíuleki í neysluvatnsbólum, ám eða sjó er fjarlægður fljótt og vel með notkun Naturesorb. 

Umkringdu lekann með böndum, stráðu yfir með Naturesorb og bíddu þar til lekinn er alveg 

uppsogaður. Safnaðu saman með neti eða sigti. 

Frumurnar í Naturesorb gleypa einnig og hylja lofttegundir og gufu og dregur þannig úr hættu á 

sprenginum. 

Prófanir hafa sýnt 90% minnkun á gaslosun frá bensíni! 

Notuðum mosa er fargað á venjulegan hátt sem mengaður úrgangur. 

Eiginleikar og kostir Naturesorb 

100% náttúruleg vara án aukaefna 

Hraðvirkur og hagkvæmur í notkun með hraða virkni 

Sýgur og hylur gas og gufur úr vökva og dregur þannig úr sprengihættu 

Engin slípandi áhrif á viðkvæma hluti búnaðar 

Prófað af Norsku landhelgisgæslunni og rannsóknarstofnuninni Sintef 

 

 


