
PRODUKTINFORMATION

50 L
Produktnummer: 582

KEKKILÄ OLJEABSORBERANDE TORV
Kekkiläs Oljeabsorberande torv är en värmebehandlad torv som lätt suger upp 
olja. Oljeabsorberande torv är vattenavstötande och en helt och hållet naturlig 
produkt, utan några tillsatser. Absorberingsförmågan för en 50-liter påse är 
cirka 20–26 liter olja, beroende på oljekvaliteten och ytan.

Användning
Öljyn imeyttämiseen eri pinnoilta sekä vedestä. Tuotetta voi käyttää öljyn 
lisäksi myös muiden rasvaliukoisten nesteiden imeyttämiseen niiden omat 
käyttöturvallisuusohjeet huomioiden.

Vattenavvisande 
specialtorv för 

absorbering av olja.

Varudeklaration
Råmaterial: Specialtorkad torv

Bruksanvisning
Följ dessa steg i händelse av ett oljespill:

1. Täpp till läckan med Oljeabsorberande torv för att förhindra att spillet 
sprider sig

2. Lägg på torv på oljan tills torvens färg inte längre mörknar. Sprid ca. tre 
gånger så mycket torv som olja. Använd en rejält tilltagen mängd torv, 
eftersom mängden olja är svår att bedöma om den inte är känd.

3. Från vattenytor är absorberingstiden ungefär en halvtimme. Den oljiga, 
flytande torven på vattenytan samlas upp med ett finmaskigt nät eller en 
skyffel.

4. På porösa ytor (asfalt eller betong) ska torven borstas in i oljan med en 
sopborste. Samla in den oljiga torven genom att sopa ihop den i högar. 
Gör om vid behov tills färgen på torven inte längre ändras.

5. När all olja har samlats in ska avfallet packas i plastsäckar som försluts. 
Du kan använda den oljeabsorberande torvens egen förpackning för att 
samla in avfallet.

6. Hur avfallet vidare ska hanteras beror på vilken olja som absorberas, följ 
instruktioner på oljans produktsäkerhetsdatablad.

Vi rekommenderar användning av engångsoverall, gummi- eller latexhandskar, 
gummistövlar och skyddsglasögon när oljespillet hanteras. Använd 
andningsskydd och var observant på antändningsrisken för flyktiga oljor.

Oljeabsorberande torv kan användas i alla väder men temperaturen har 
inverkan på oljans viskositet och upptagbarhet. Torven kan även användas för 
att samla upp andra fettlösliga ämnen, för säker hantering följ instruktionerna 
på ämnets produktsäkerhetsdatablad.

Använd torven inom en rimlig tid efter att påsen öppnats. Även om torven inte 
suger åt sig fukt under förvaring, kan förpackningens tålighet försämras och 
produktens livslängd bli kortare om den utsätts för solljus.

Pyri käyttämään turve kohtuullisen ajan kuluessa säkin avaamisesta. Vaikka 
turve ei ime kosteutta varastoitaessa, auringonvalo voi heikentää pakkauksen 
kestävyyttä ja vaikuttaa tuotteen käyttöikään.

Förpackningsstorlek 50 L


