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Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor hij 
voorzien is, houdt hij geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de wetgeving binnen de EU 
is beschikbaar bij uw plaatselijke commerciële dienst. 

Definitie  
 
FINAPOR DC en OIL DRY US 
SPECIAL zijn mens- en milieuvriende-
lijke absorptie-korrels bestemd voor 
het verwijderen van allerhande vloei-
stoffen bij lekkages en ongevallen. 
 
 

Toepassingen 
 
De FINAPOR absorptiekorrels kunnen 
worden toegepast voor de absorptie 
van vloeibare brandstoffen, oliën, 
emulsies, verf en lakken, zuren, logen 
en allerhande chemicaliën. 
 
Inzetmogelijkheden: garages, trans-
portbedrijven, tankstations, verwar-
mingsinstallaties, chemische industrie, 
brandweer, wegendienst, ... 

 
 
Eigenschappen 
 
- FINAPOR geeft een snelle, volledige 
en veilige opslorping van de gemorste 
vloeistoffen. 
- Reduceert onmiddellijk de reuk 
- FINAPOR is een natuurlijk mineraal 
product, niet giftig en onbrandbaar. 
- FINAPOR kleeft noch smeert en laat 
geen vuilresten na, zodat de bestrooi-
de plassen loopvast worden  en het ri-
sico voor uitglijden wordt weggeno-
men. 
- FINAPOR voldoet aan de meest re-
cente richtlijnen op het gebied van vei-
ligheid voor de mens en milieu van ve-
le Europese landen en de V.S. 
 
N.B.: deze eigenschappen vindt men 
niet terug bij het gebruik van zaagsel 
of andere gemalen afvalproducten. 

 
 

Gebruiksaanbevelingen 
 
Bij gebruik een dun laagje (± 5 mm 
FINAPOR DC, ±2 mm OIL DRY US 
SPECIAL) over de gemorste of uitge-
lopen vloeistof strooien.  
 
Het over de korrels heenlopen bevor-
dert het opzuigen. Enkele minuten la-
ten inwerken en bijeenvegen. 
 
Wanneer na een eerste gebruik de 
korrels nog niet volledig doordrongen 
zijn, kunnen ze eventueel voor een 
tweede absorptie worden herbruikt. 

 
 

 
 
Typische kenmerken 
 
Beide producten bestaan uitsluitend uit gecalcineerde en gemalen mineralen. 
 

 FINAPOR  DC OIL DRY US SPECIAL 
 Massadichtheid ,  kg/m³ 500 - 550 ± 550 
Anti-slipwaarde (maximaal toegestane waarde : 20) 2 < 2 
Korrelgrootte 
(OIL DRY US SPECIAL is dus fijnkorreliger dan 
FINAPOR DC) 

0,125 - 4,0  mm 0,6 - 0,8  mm 

Eén kg absorptiekorrels laat toe  
ongeveer de volgende oppervlakte te behandelen 

 
3 tot 4  m² 

 
8 tot 14  m² 

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie. 
.
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