PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA
100% NATURALNY
PRODUKTY CORKSORB STOSUJE SIĘ DO ABSORPCJI WSZELKIEGO
RODZAJU CIECZY POCHODZENIA WĘGLOWODOROWEGO, OLEJÓW,
ROZPUSZCZALNIKÓW I WYCIEKÓW SUBSTANCJI ORGANICZNYCH.

AMORIM ISOLAMENTOS, S.A.

Corksorb
NATURALNY WYBÓR
KOREK JEST 100% PRODUKTEM
“Przebieg ekstrakcji korka jest
NATURALNYM, CAŁKOWICIE
wysoko wyspecjalizowanym
ODNAWIALNYM, WYTWORZONYM
procesem, który gwarantuje, że
Z KORY DĘBU KORKOWEGO
drzewu nie zostanie wyrządzona
szkoda”
Dąb korkowy jest podstawą unikalnego w świecie
systemu ekologicznego. Przyczynia się to do
przetrwania wielu rodzimych gatunków fauny i
flory oraz zapobiega pustynnieniu w obszarach
szczególnie zagrożonych. Ma to fundamentalne
znaczenie dla ochrony otaczającego nas
środowiska.

Wśród różnych cech, które wyróżniają dąb
korkowy od innych drzew gatunków botanicznych,
najważniejsza to jego zdolność do regeneracji w
naturalny sposób po każdym okorowaniu.
Żywotność dębu korkowego to około 200 lat. W
tym czasie kora może być zebrana około 15 do 18
razy.
Regularna ekstrakcja korka ma zasadniczy wpływ
na stabilność środowiskową, gospodarczą i
społeczną na obszarach wiejskich w regionie
morza śródziemnego, gdzie występuje dąb
korkowy.

MECHANIZM ABSORPCJI
KORKIEM
Korek stosowany w produktach Corksorb jest
selekcjonowany i poddawany jedynie obróbce
cieplnej w celu uzyskania najlepszej wydajności
przy wchłanianiu węglowodorów, olejów i
związków organicznych. W tych warunkach, korek
łączy się z węglowodorami co daje natychmiasowy
efekt absorpcji. Komórki korka zasysasją olej przez
włoskowatą powierzchnię i zatrzymują ją w sobie.

CERTYFIKATY CORKSORBU
Zdolności absorpcji granulek CorkSorb były
testowane w/g francuskich standardów
AFNOR NFT 90-360
Zdolności absorpcji granulek CorkSorb były
testowane w/g amerykańskich standardów
ASTM F726-12, Standardowa metoda dla
sorbentu do pomiaru wydajności adsorbcyjnej
Nasz korek, jako absorbent, znajduje się na
liście produktów w National Contingency
Plan wydawanej przez USEPA (United States
Environmental Protection Agency) i został
przetestowany przez USEPA 1311 - TCLP
Nasz korek jest zatwierdzony przez BASEEFA
do użytku na obszarach ATEX
Nasz korek jest certyfikowany przez
Międzynarodowy Instytut DEKRA w Niemczech
i spełnia wymogi Niemieckiego Federalnego
Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody
i Bezpieczeństwa Nuklearnego, z 12 marca
1990, dla absorbentów typu I, II, III

NAGRODY DLA CORKSORBU
The Environmental Innovation Award 2010
Green Project Awards 2011 (“Product”
category);
Environmental Business Awards for the
Environment 2011 (“Product” and “Business &
Biodiversity” categories);
Product Innovation Award promoted by Cotec
and Unicer 2012;
Innovation award in Annual Cork Gala 2012.

Komórki korka
zaobserwowane przez
elektroniczny mikroskop
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Komórki korka
zaobserwowane przez
elektroniczny mikroskop
po wchłonięciu oleju

dlaczego

SYPKI CORKSORB

ZAPORY Z CORKSORBU

Sypki CorkSorb jest dostarczany w
25 litrowych i 75 litrowych workach
papierowych z recyklingu. Jest bardzo
chłonny, hydrofobowy i lekki.

Bardzo efektywne, o dużej chłonności,
nie oddające cieczy, hydrofobowe,
unoszą się na wodzie nawet po
nasączeniu.

Zdolność absorpcji: 1 kg poddanego obróbce
cieplnej korka absorbuje do 9,43 litra oleju
(1 kg / 9,43 litra)

Bardzo skuteczne w środowiskach
wodnych (jeziora, rzeki, przystanie, tamy,
wybrzeża). Dostępne w rozmiarach: 3m,
6m i 12m długości.

NIE JEST TOKSYCZNY, NIE ZAWIERA
DODATKÓW
Jego lekkość sprawia, że jest bardzo łatwy w
obsłudze i użyciu, dlatego efektywność osoby
stosującej Corksorb jest zwiększona, a ryzyko
wypadków bardzo zmniejszone.

RĘKAWY I PODUSZKI Z
CORKSORBU

Corksorb jest całkowicie bezpieczny dla
środowiska. Nie oddaje pochłoniętej cieczy.

Super chłonne poduszki i rękawy
CorkSorb mają mocną, odporną na
rozdarcie i trwałą powłokę. Pozwala to
na szybką absorpcję cieczy.

Niemal całkowice redukuje ilość oparów
zaabsorbowanych substancji łatwopalnych
Tani w użyciu
Posiada nieograniczony czas magazynowania
(w suchym pomieszczeniu)
Zachowuje się prawie obojętne w styczności
z substancjami chemicznymi (nie wywołuje
niebezpiecznych interakcji)
Nie rysuje powierzchni
Jest w formie granulek (pozwala to uniknąć
stężenia pyłu, co powoduje potencjalne
zagrożenie)

zastosowania

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY
PLATFORMY WIERTNICZE

“Super chłonny,
hydrofobowy
i lekki”

Podczas wiercenia, ropa często
zanieczyszcza powierzchnię gleby. Użycie
Corksorbu zatrzymuje olej przed szerszym
rozprzestrzenieniem się.

LOTNISKA
W przypadku wycieku, płyta lotniska musi
być natychmiast oczyszczona. Operatorzy
obsługujący tankowanie samolotów oraz
służby ratownicze są zawsze zaniepokojeni
stanem bezpieczeństwa na lotniskach.
CorkSorb ma niesamowite własciwości
redukujące ilość oparów w paliwach
lotniczych.

FLOTA SAMOCHODOWA
CorkSorb jest bardzo lekki i mieści się w każdej
małej przestrzeni. W przypadku zaistnienia
niewielkiego wycieku, z CorkSorbem możesz
sobie z nim szybko i sprawnie poradzić.

RAFINERIE
STACJE BENZYNOWE
Małe wycieki przydatny się stale na
stacjach benzynowych. Użyj CorkSorbu do
natychmiastowego usunięcia wycieku.

STRAŻ POŻARNA
CorkSorb jest bardzo przydatny w wozach
strażackich. Zapewnia szybkie, łatwe i
przyjazne dla środowiska oczyszczanie.

CorkSorb jest bardzo chłonnym absorbentem,
który również likwiduje opary.
Wycieki są łatwiejsze i bezpieczniejsze do
usunięcia co pomaga zapobiec katastrofom
ekologicznym.

PRZEMYSŁ I FABRYKI
Zestawy ratunkowe CorkSorb oraz sypki
CorkSorb są bardzo przydatne w fabrykach
do szybkiego reagowania w przypadku
wystąpienia wycieku. Są najlepszym
sposobem, aby zapobiec rozprzestrzenieniu
się małych wycieków.

KOPALNIE
Olej napędowy, smary, rozpuszczalniki i inne
związki chemiczne są używane i przechowywane
pod ziemią. Wykonawcy odpowiedzialni za
transport niebezpiecznych materiałów są
świadomi zagrożeń dla środowiska z tym
związanych i powinni mieć do dyspozycji
CorkSorb aby sprawnie i bezpiecznie reagować
na duże i małe wycieki.
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TAMY, PORTY I PRZYSTANIE
CorkSorb jest w 100% naturalnym,
hydrofobowym i skutecznym produktem, który
jest idealny do stosowania na wodach przez
władze portowe.

produkty
W 100 % NATURALNY ABSORBENT
100 % naturalny i przyjazny dla środowiska absorbent z korka jest produkowany
przez firmę Amorim Isolamentos SA. Corksorb chłonie wszelkie oleje i
odpycha wodę ze względu na swoję właściwości hydrofobowe. Produkty z
Corksorbu są odpowiednie dla wszystkich rodzajów paliw i cieczy pochodzenia
węglowodorowego, wchłaniają ciecze natychmiast po zetknięciu się z nimi, co
zmiejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska.
SYPKI
CORKSORB
Sypki Corksorb
jest poddawany
obróbce cieplnej,
jest lekki i bardzo
chłonny. Absorbuje
ciecze pochodzenia
weglowodorowego,
oleje i związki
chemiczne a
odpycha wodę.

PODUSZKI Z
CORKSORBU
Olejowe, bardzo
chłonne

RĘKAWY Z
CORKSORBU

Wypełnione
korkiem

Olejowe, bardzo
chłonne

Wypełnione
rozmiar 30cm x
30cm (40 poduszek korkiem
w opakowaniu)
Absorbuje olej zaraz
Dostępne długości:
po zetknięciu z
1,2m oraz 3m
rozmiar 45cm x
cieczą
45cm (12 poduszek
Dotyczy:
w opakowaniu)
Jest w pełni
hydrofobowy
Lekki
Likwiduje opary
Nie oddaje cieczy
Tani w użyciu
Posiada
kontrolowane
uziarnienie
Uniwersalny
naturalny korek
sypki (bez
obróbki cieplnej)
wchłaniający
wszelkie ciecze
(także wodę) jest
również dostępny.
Corksorb olejowy
G01006 (75l
worki papierowe)
G01025 (25l
worki papierowe)
Corksorb uniwersalny
G03025 (25l
worki z włókna raffia)

Dotyczy:
P30x30
P45x45

S07120
S07300

ZAPORY Z
CORKSORBU
Super chłonne, nie
oddające cieczy,
hydrofobowe
zapory,
przeznaczone do
wychwytywania
i pochłaniania
olejów i wszelkich
rozpuszczalników
w środowisku
wodnym.
Wypełnione
korkiem

POCHŁANIACZE
Z CORKSORBU
DO WÓD
ZESTAWY
ZĘZOWYCH
RATUNKOWE Z
Olejowe,
bardzo chłonne
pochłaniacze do
zanieczyszczonych
wód zęzowych,
przeznaczone do
użycia w miejscach
trudnodostępnych.

Wypełnione
Dostępne długości: korkiem
3m, 6m oraz 12m
Dostępna długość:
Dostępne w opcji
60cm
w dodatkowej
Dotyczy:
osłonie
K20060

Dotyczy:
B12300
B121200
B20300
B20600

CORKSORBU

Bardzo chłonne
zestawy ratunkowe,
przeznaczone
do skutecznej i
natychmiastowej
reakcji w
sytuacjach
zagrożenia przed i
po wycieku.
Posiada
opakowanie
wielokrotnego
użytku
Łatwy w
transporcie i
obsłudze
Dotyczy:

KT0036 (Compact)
KTFSW84 (Wheelie bin)
KTME84 (Wheelie bin)
KT0012 (Backpack)
KTG012 (Backpack)
KT0021 (Backpack)
KT0030 (Backpack)

“AMORIM ISOLAMENTOS SA
jest dumny z ważnej roli, jaką odgrywa w zapewnieniu
żywotności lasów dębu korkowego. Jest to całkowicie unikalny ekosystem, który
uosabia pojęcie przyszłości, w której ludzkość rozwija się w zgodzie z naturą “
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