
Wysoki poziom 
pochłaniania  
przy pomocy  
kolektora wody.

Absorbag powstał w oparciu o udowodnione właściwości chlorku  
wapnia, polegające na skutecznym pochłanianiu wilgoci z powietrza. 
      Absorbag jest łatwy w użyciu, a jego budowa zapewnia minimalne 
wykorzystanie przestrzeni, przy zachowaniu maksymalnej wydajności. 
Wysoka wydajność produktu Absorbag oraz długotrwałe pochłanianie 
wilgoci to doskonała ochrona w przypadku dalekiego transportu. 
 
Sposób działania Absorbag
Absorbag działa od momentu usunięcia przezroczystego, szczelnego opakow-
ania. Po aktywacji chlorek wapnia umieszczony jest w górnej części Abosrbag  
(patrz: rysunek      z tyłu opakowania). Błyskawicznie zaczyna pochłaniać 
wilgoć z otaczającego powietrza. Zawieś Absorbag na mocowaniu kontenera 
za pomocą dołączonego haka. Pochłonięta wilgoć stopniowo przekształca się 
w solankę, która opada do dolnej części Absorbag  (patrz: rysunek      z tyłu 
opakowania ). Wilgoć zatrzymana w Absorbag nie paruje i nie wraca  
z powrotem do powietrza.

Opatentowane rozwiązanie
Absorbag chronią następujące patenty: patent amerykański  
nr 6 273 942 oraz niemiecki, nr 699 15 476 6.

Typowe zastosowania
Absorbag nadaje się do wszystkich typów ładunków, o ile przestrzeń 
między ładunkiem a Absorbag wynosi co najmniej 10 cm lub gdy wysokość 
załadowanego towaru nie przekracza 1,5 m (od podłogi kontenera).

Chronimy Twoje produkty przed wilgocią

Absorbag®



Absorbag zapewnia skuteczną ochronę:
➤ Produktów rolniczych
➤ Produktów metalowych i maszyn 
➤ Części zamiennych
➤ Materiałów i skóry
➤ Produktów papierowych i drewnianych 
➤ Mebli
➤ Tworzyw sztucznych i szkła
➤ Produktów w puszkach

Liczba potrzebnych jednostek
Przybliżona ilość Absorbag potrzebna do ochrony ładunku:

Rozmiar kontenera Ładunek suchy Ładunek mokry
6,1 m 4-6 8-10
12,2 m 8-12 16-20

Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od różnych czynników, 
takich jak: czas transportu, warunki klimatyczne, ilość powietrza  
w kontenerze, rodzaj opakowania, typ ładunku itd.

Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc przy obliczaniu dokładnej 
ilości Absorbag potrzebnej dla Państwa ładunku.

Utylizacja
Absorbag to produkt jednorazowego użytku i może być utylizowany 
tak, jak inne odpady. Chlorek wapnia nie jest substancją toksyczną, 
a tworzywa sztuczne: polietylen (PE) i polipropylen (PP) mogą być 
recyklingowane.

Dlaczego Absorbag?
➤ Duża pojemność - potrzebna mniejsza ilość produktów
➤ Wysoka wydajność
➤ Łatwość użycia
➤ Wilgoć nie przedostaje się ponownie do powietrza
➤ Długotrwała ochrona ładunku przez cały okres transportu 
➤ Oszczędność przestrzeni kontenera
➤ Produkt ekologiczny, brak toksycznych substancji

Dane techniczne produktu:
Wymiary
Długość: 1250 mm Szerokość: 135 mm  
Głębokość: 50 mm 
Waga: 1.5 kg 
Temperatura pracy: –20° C do +80° C
Substancja pochłaniająca: chlorek wapnia
(numer rejestracyjny CAS: 10043-52-4)
Pojemność: Do 2,25 litra
Wolny od DMF, zgodny z dyrektywą ROHS 
zgodny z dyrektywą REACH
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Absortech koncentruje się na tworzeniu produktów, których zadaniem jest 
ochrona przed niszczącym działaniem wilgoci. Od 1991 r. opracowaliśmy całą 
gamę produktów oraz unikalną technologię ochrony kontenerów przed wilgocią. 
Utrzymujemy całkowitą kontrolę nad produktem od początku do końca - od 
etapu projektu, poprzez produkcję, po dostarczenie go we właściwe miejsce. Ab-
sorbag jest jednym z elementów linii wysokiej klasy produktów zapobiegających 
szkodliwemu działaniu wilgoci podczas transportu, opracowanej przez Absortech.
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