
Absorgel Blanket powstał w oparciu o sprawdzone właściwości 
chlorku wapnia, polegające na skutecznym pochłanianiu wilgoci  
z powietrza. Wchłonięta wilgoć zostaje związana w żelu, dzięki 
czemu nie ulega skropleniu i nie stwarza ryzyka.

Absorgel Blanket jest łatwy w użyciu. Zaprojektowany tak, 
aby położyć go na wierzchu ładunku — zajmuje minimalną ilość 
miejsca w kontenerze.

Działanie Absorgel Blanket
Absorgel Blanket działa od momentu usunięcia przeźroczystego,  
szczelnego opakowania. Może zostać umieszczony na ładunku lub paletach, 
zadrukowaną stroną do góry.

Chlorek wapnia pochłania wilgoć z otoczenia poprzez „oddychające” 
opakowanie.

Chłonny żel umieszczony w Absorgel Blanket utrzymuje wilgoć 
wewnątrz produktu. 
Warstwa tworzywa sztucznego na spodzie sprawia, że wilgoć nie wydostaje 
się od dołu. Absorgel Blanket został również wyposażony w taśmy 
samoprzylepne, dzięki którym pozostaje na swoim miejscu.

Typowe zastosowania
Absorgel Blanket nadaje się do wielu typów ładunków. Produkt ten  
będzie idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy ładunek niemalże dotyka 
ścian i sufitu kontenera. Absorgel Blanket dobrze sprawdzi się również  
w kontenerach i przyczepach-chłodniach, które nie są wyposażone  
w odpowiednie mocowania do wiszących środków osuszających.

Absorgel Blanket to produkt 
przeznaczony do ciasno  
pakowanych kontenerów

Chronimy Twoje produkty przed wilgocią

Absorgel® Blanket



Absorgel Blanket zapewnia skuteczną ochronę:
➤ produktów rolniczych
➤ stali i maszyn
➤ produktów konsumpcyjnych
➤ towarów składowanych na paletach ustawionych na sobie

Liczba potrzebnych jednostek
Przybliżona liczba Absorgel Blanket potrzebna do ochrony ładunku:

Rozmiar kontenera Ładunek suchy Ładunek mokry
20’ 2-3 4-5
40’ 4-6 8-10

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 
liczby Absorgel Blanket wymaganej dla danego ładunku.

Utylizacja
Absorgel Blanket to produkt jednorazowego użytku i może być  
utylizowany tak, jak inne odpady. Zarówno chlorek wapnia, jak  
i substancja żelująca nie są toksyczne, a polietylen (PE) nadaje  
się do recyklingu.
 
Dlaczego Absorgel Blanket?
➤ Duża zdolność pochłaniania wilgoci - potrzebna mniejsza liczba  
jednostek
➤ Idealny dla ciasno załadowanych kontenerów
➤ Duża powierzchnia zapewnia błyskawiczne wchłanianie przy  
    krótkich dystansach
➤ Łatwość użycia
➤ Duża wydajność
➤ Idealny w przypadku kontenerów bez odpowiednich punktów 
mocujących 
➤ Produkt ekologiczny, nie zawiera toksycznych substancji

Dane techniczne:
Wymiary
Długość: 1500 mm / Szerokość: 500  / 
Głębokość: 20 mm
Waga: 2.1 kg
Temperatura pracy: –20° C do +80° C
Substancja pochłaniająca: chlorek wapnia  
(CAS: 10043-52-4)
Zdolność pochłaniania wilgoci: do 4,5 litra 
Nie zawiera DMF, zgodny z dyrektywą ROHS
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Absortech koncentruje się na tworzeniu produktów, których zadaniem jest 
ochrona przed niszczącym działaniem wilgoci. Od 1991 r. opracowaliśmy szeroką 
gamę produktów oraz unikalną technologię ochrony kontenerów przed wilgocią. 
Utrzymujemy pełną kontrolę nad produktem – od etapu projektu, poprzez 
produkcję po dostarczenie go we właściwe miejsce. Absorgel Blanket jest  
jednym z wysokiej klasy produktów opracowanych przez Absortech,  
które zapobiegają szkodliwemu działaniu wilgoci. 
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