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SPECIFICATIE DRIZIT® SPILLAGESET 660 VOOR OLIE 
 0174/9 

Formaat houder 127 x 78 x 125 cm 

Volume houder 660 liter 

Kleur houder Blauw 

Gewicht verpakking (bruto) 86,7 kg 

Absorptievermogen  557-658 liter 
 

Absorptievermogen: Testmethode voor de lage waarde volgens BS 7959-1:2004 met gebruik van SAE10W40 
motorolie. De hoge waarde is gebaseerd op vloeistof met hogere viscositeit zonder afvoer. 
 
Houder: Zeer stevige, uv-gestabiliseerde, goed zichtbare, waterdichte container op vier wielen.   
 Volledig openend deksel voor makkelijke toegang tot de inhoud. 
  
Inhoud: 100 oliepads 
   12 oliesokken 125 x 7,5 cm 

2 oliebooms 400 x 20 cm 
 12 oliekussens 
   1 zak strooimiddel voor chemicaliën 4 kg 
 1 Dammit® X mat 65 x 45 cm 
   1 Dammit® X gebruiksklare mix 800 g 
   2 houten palen 
 1 persoonlijke veiligheidsset 
 12 afvalzakken met sluitbanden 
 
Bijvullen: Er is een compleet navulpakket verkrijgbaar voor dit product.  Gebruik code 0174/9/R.   
 Neem contact met ons op om meer sets, navulsets of pakken met individuele producten te 

bestellen. 
 
Gebruiksaanwijzing: Het is belangrijk dat voor elk incident een gepaste en toereikende risicobeoordeling wordt 

uitgevoerd en dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.  
Afhankelijk van de aard van de spillage kan er een combinatie van de inhoud van het pakket 
worden gebruikt. 

 
Compatibiliteit: De absorberende middelen in dit pakket kunnen veilig worden gebruikt met alle vloeistoffen 

die niet mengbaar zijn met water, zoals koolwaterstoffen, oplosmiddelen en minerale olie.  
 Waterafstotendheid overschrijdt de vereisten van BS 7959-2:2000. 
 Alvorens het product voor een spillage te gebruiken, moet er eerst een risicobeoordeling 

worden uitgevoerd en dient rekening te worden gehouden met alle gevaarlijke eigenschappen 
van de vloeistof en gevaarlijke reacties die kunnen optreden. 
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Verwijdering: Gebruikte absorptiemiddelen kunnen worden afgevoerd naar stortplaatsen of 

verbrandingsovens, in overeenstemming met lokale en landelijke voorschriften en rekening 
houdend met de indeling van de geabsorbeerde vloeistof. 

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

 


