
Minder ongevallen
Niet-ingedamde of niet-geabsorbeerde gemorste vloeistoffen op de 
werkvloer in het productieatelier kunnen snel tot slip- en valpartijen leiden. 
Om het risico op dergelijke ongevallen te verminderen, kunt u voortaan 
ToughSorb zelfklevende absorptiematten gebruiken. Deze matten 
absorberen tot 25% meer vloeistof dan gelijkaardige concurrerende 
producten omdat ze gemaakt zijn van naaldgeponst polypropyleen.

Minder 
ongevallen 

en verhoogde 
conformiteit 

met ToughSorb

Verhoogde conformiteit
ToughSorb helpt bedrijven te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn 
Water 2000/60/EG inzake de bescherming van kust-, grond- en 
oppervlaktewater. Aangezien ToughSorb gemorste vloeistoffen kan 
absorberen, kan het ook de vervuiling van grondwatervoorraden of 
oppervlaktewater voorkomen en bedrijven helpen boetes te vermijden die 
volgens het principe “de vervuiler betaalt” opgelegd worden. Verder kan 
ToughSorb ook helpen om te voldoen aan punt A.4.7 in bijlage 1 van de 
ISO 14001-norm inzake paraatheid en reactie bij noodsituaties.

Eenvoudig aan te brengen
U hoeft ToughSorb enkel uit te rollen, op maat 
af te snijden en met de zelfklevende zijde op 
de werkvloer aan te brengen. ToughSorb kan 
gebruikt worden in zones met intensief verkeer, 
looppaden en doorgangen, in productiezones 
en op werktafels, en overal waar traditionele 
matten gebruikt zouden worden om 
bijvoorbeeld in- en uitgangen af te bakenen. 
ToughSorb matten absorberen niet alleen 
gemorste vloeistoffen en lekken, maar geven 
intensief belopen zones ook een esthetisch 
mooiere aanblik dankzij hun diepblauwe kleur. 
Indien nodig, kan deToughSorb mat makkelijk 
verwijderd worden.

Bestel- 
referentie Artikelnummer Lengte (m) Breedte (mm)

Aantal / 
Verpakking

Absorptie- 
capaciteit (Liter)

AD30100-BLUE 148840 30,48 m 762,00 mm 1 Rol / Pak 113
AD15100-BLUE 148841 30,48 m 381,00 mm 1 Rol / Pak 55

ToughSorb semi-permanente 
zelfklevende absorptiematten

De ToughSorb semi-permanente zelfklevende absorptiematten laten u 
toe het aantal slip- en valpartijen op de werkvloer te verminderen en de 
conformiteit in overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water 
2000/60/EG en punt A.4.7 in bijlage 1 van de ISO 14001-norm te verhogen.
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www.bradyeurope.com/ToughSorb

http://www.bradyeurope.com/toughsorb

