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SPECIFICATIE DAM VOOR MACHINES 
 0411/PN/1 0411/PN/2 0411/PN/3 

Formaat 
(uitwendig) 50 x 68,5 x 7 cm 100 x 68,5 x 7 cm 200 x 137 x 7 cm 

Formaat (inwendig) 46 x 64,5 cm 96 x 64,5 cm 196 x 133 cm 

Kleur Blauwe onderkant 
Gele zijkanten 

Blauwe onderkant 
Gele zijkanten 

Blauwe onderkant 
Gele zijkanten 

Aantal in 
verpakking 1 1 1 

Gewicht verpakking 1,5 kg 2,5 kg 5,5 kg 

Formaat 
verpakking 51 x 70 x 8 cm 100 x 70 x 8 cm 100 x 70 x 20 cm 

Absorptievermogen 
(verpakking) Maximaal 2 liter Maximaal 4,5 liter Maximaal 16 liter 

 
Hoe het werkt:  
Basislaag:  De basislaag is een ondoordringbare laag die fungeert als barrière tussen verontreinigde 

vloeistof en de grond. Zo wordt voorkomen dat vloeistoffen in de grond onder de machine 
terechtkomen. De materialen zijn zorgvuldig gekozen met het oog op een hoge 
doorboringsweerstand voor gebruik in zelfs de meest veeleisende omgevingen.  

 
Zijwand:  Het design van de zijwand is ontwikkeld om water snel te laten weglopen en tegelijk in het 

water achtergebleven olieresten uit te filteren; er blijft slechts 3,4 ppm achter. De omtrek van 
de zijwand is veerkrachtig en behoudt zijn vorm, wat betekent dat zware machines en 
voertuigen over de dam heen kunnen rijden zonder de functionaliteit aan te tasten. 

 
Inwendige onderkant:  De onderkant garandeert snelle absorptie van olie en brandstof, maar het allerbelangrijkste is 

dat de olie op één plek wordt vastgehouden. De speciale materialen hebben een hoge 
olie/gewichtsverhouding, maar zorgen dat water wordt afgestoten en voor filtering naar de 
zijwand wordt afgevoerd. De onderkant heeft bovendien een opgevuld, met antislip-oppervlak 
dat beweging van machines vanwege trillende onderdelen voorkomt. 

 
Materialen:  
Bedekking:  Met pvc gecoat mesh 

Bestand tegen schuren, olie, chemicaliën en uv-licht 
Hoge treksterkte 
Temperatuurbestendigheid: -20 tot 107 °C 
Smeltpunt: 157 °C 
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Voet: Met pvc gecoat polyester materiaal 
 Bestand tegen roest, chemicaliën, schimmel, schuren en uv-licht 
 Hoge treksterkte 
 Temperatuurbestendigheid -20 tot 107 °C 
 Smeltpunt 157 °C 
 
Zijwand: Uv-bestendig 
 Pletbestendig 
 Krijgt de vorm automatisch terug 
 Vlamvertragend 
 
Vulling: Polypropyleenvezels 
 Hoge absorbtieverhouding olie/materiaalgewicht 
 Niet toxisch en niet gevaarlijk 
 Uv-bestendig 
 Smeltpunt 135 °C 
 
Compatibiliteit: Goed bestand tegen water, olie en uiteenlopende chemicaliën bij kortstondige blootstelling.   

Volledige gegevens op verzoek verkrijgbaar. 
 
Verwijdering: Met olie en brandstof verontreinigde dammen en voeringen moeten als gevaarlijk afval 

worden behandeld, in overeenstemming met de actuele voorschriften. 
 
Veiligheidsinformatie: Het lage gewicht waarborgt veilige hantering in overeenstemming met de richtlijnen voor 

handmatige hantering. 
 Indien nodig, is er verder technisch advies beschikbaar. 
 
Opmerking: Alle vermelde gewichten, afmetingen en andere cijfers zijn bij benadering. 

 


