
KEKKILÄ 
ÖLJYNIMEYTYSTURVE

Pienikin määrä karannutta öljyä voi aiheuttaa  
vakavia ympäristövahinkoja.

VAHINKOJA 
SATTUU

– imeytä öljy 
tehokkaasti ja 

helposti!

Öljynimeytysturve on erikoismenetel-
mällä lämpökäsiteltyä vettähylkivää 
turvetta, joka imee öljyn tehokkaasti  
eri pinnoilta, myös veden pinnalta.

Öljynimeytysturve on kevyttä, 
vaivatonta kuljettaa ja helppo 
varastoida. 

Varaudu öljyvahinkojen ammattimaiseen torjuntaan



Kekkilä Öljynimeytysturve 50 L

Tehokas
Öljynimeytysturve 50 L imee tehokkaasti noin 20-26 litraa öljyä, 
lähes neljä kertaa painonsa verran.
Nopea
Alkaa toimia välittömästi, imee öljyn nopeasti ja vähentää sen 
tuomaa vaaraa sekä lyhentää jälkisiivoukseen kuluvaa 
siivousaikaa.
Taloudellinen
Kevyt ja helppo säilyttää. Tuote on tiivistetty, jolloin se vie vähän 
varastotilaa. Myös hävittäminen myös edullista.
Ekologinen
Puhdasta erikoiskuivattua turvetta, ei jätä kemikaali- tai vieras-
peräisten aineiden jäämiä luontoon. Käytetään vain kerralla 
tarvittava määrä.
Monipuolinen
Imee öljyä mutta hylkii vettä. Soveltuu myös muiden rasvaliukois-
ten nesteiden imeyttämiseen. Käytetään sisävesi- ja maa-alueilla. 
Kierrätettävä
Kierrätetään kiinteänä öljyisenä jätteenä. 

Käyttökohteet

HELPPO 
VARASTOIDA,

KÄTEVÄ 
KÄYTTÄÄ!

• Autokorjaamot
• Konehallit 
• Terminaalit, varastot
• Teollisuus
• Parkkihallit
• Lentokentät
• Pelastustoimi
• Hinaus- ym. liikkuvat yksiköt
• Järvi- ja jokivesialueet
• Venesatamat
• Huoltoasemat
• Muut öljyntorjuntatoimet 
• Raskas liikenne



Kekkilä Öljynimeytysturve 50 L 

• Erikoismenetelmällä lämpökäsitelty 
 öljynimeytysturve, joka imee öljyn tehokkaasti. 
• Vettä hylkivä, hydrofobinen öljynimeytysturve on   
 puhdas luonnontuote, eikä se siihen ole lisätty   
 kemikaaleja tai muita lisäaineita. 
• Yhden pakkauksen imuteho on noin 26 litraa öljyä.  
 Paino: n. 6,5 kg
• Myyntierät 12 kpl ja 54 kpl/lava.
• Valmistettu Suomessa

Kekkilä on testannut Öljynimeytysturvetta 
yhteistyössä Kuopion Pelastusopiston kanssa. 
Testeissä on todettu, että tuote soveltuu erit-
täin hyvin öljyn imeyttämiseen sekä vedestä 
että  huokoisilta pinnoilta.

Öljynimeytysturve, Testaus ja käyttöohjeet/ Kuopion 
pelastusopisto 9/2016

Testattua laatua



Näin tilaat

Öljyvahingon sattuessa

VARAUDU
VAHINKOON,

tilaa 
varastoon!

Soita Kekkilä asiakaspalveluun ma–pe klo 8–16    
020 790 4826
tai lähetä viesti tilaukset@kekkila.fi

1. Estä vahingon leviäminen patoa- 
malla vuoto Kekkilä Öljynimeytysturpeella.

2. Levitä turvetta kunnes sen väri ei 
enää tummene öljystä. Turvetta tulee  
levittää noin kolme kertaa öljyä enem-
män. Käytä turvetta reilusti sillä öljyn 
määrää on vaikea arvioida, ellei se ole 
tiedossa.

3. Veden pinnalta imeytysaika on noin 
puoli tuntia. Öljyinen, veden pinnalla  
kelluva turve kerätään pois pienisilmäi-
sellä haavilla tai lävitetyllä lapiolla.

4. Huokoiselta pinnalta (asfaltti tai  
betoni) imeytettäessä hierrä turvetta 
katuharjaa käyttäen öljyyn. Kerää turve 
pois harjaamalla kasoihin. Toista tarvitta- 
essa niin kauan ettei turpeen väri enää 
muutu.

5. Keräämisen jälkeen säkitä jäte ja 
sulje säkit (muovisäkki). Voit käyttää  
Öljynimeytysturpeen omaa pakkausta 
jätteen keräämiseen.

6. Toimita torjuntajäte asianmukaiseen 
jätteenkäsittelypisteeseen. Jätteen tyyppi 
on kiinteä öljyinen jäte. 

kekkila.fi 


