
132

Починаючи з простого технічного обслуговування і закінчуючи прибиранням 

та ліквідацією небезпечних розливів, сорбенти допомагають забезпечити 

чистоту та безпеку вашого робочого місця, а також зменшити рівень шкоди, що 

завдається навколишньому середовищу. Розподілені на три основні категорії — 

сорбенти для обслуговування, сорбенти для оливи (нафти) та хімічні сорбенти — 

Сорбенти 3M™ існують у великій кількості форматів, тому ви маєте змогу обрати 

найкращий варіант для ваших потреб.

Сорбенти



Сорбенти 3M™

Різні типи сорбентів 

Сорбенти для обслуговування 3M™ — ідеальні для 

абсорбування оливи, мастила та інших промислових 

рідин чисто, безпечно та ефективно.

Сорбенти для оливи (нафти) 3M™ — для 

абсорбування оливи або нафти, але не води. Завдяки 

тому, що вони гідрофобні (водовідштовхуючі), вони є 

ідеальними для абсорбування оливи та нафти із зон, 

в яких також може бути присутня вода.

Різні формати сорбентів
Сорбенти від компанії 3М наявні у великій кількості форматів, тому ви 

маєте змогу обрати формат, який найкраще відповідає вашим потребам.

Умовні позначення

У цьому розділі брошури вам 

зустрічатимуться символи, наведені 

нижче. Ці символи показують, які 

сорбенти можна, а які не можна 

використовувати з різними рідинами.
Килимки
Ідеальні для використання на 

містках та пішохідних доріжках 

поблизу від машин з витоками 

рідини. Килимки мають дуже 

великий строк служби і є 

зносостійкими, витримуючи 

інтенсивний пішохідний рух 

та всмоктуючи рідини без 

руйнування.

Мініпояси — подушки 
Ідеальні для розміщення навколо 

основи машин/обладнання з 

витоками для утримання та 

абсорбування олив та мастильно-

охолоджуючих рідин.

Мультиформат

Усі потрібні вам сорбенти в одній 

коробці. Цей універсальний 

продукт — це чотири формати 

в одному.

Подушечки та рулони 
Призначені для використання в 

робочій зоні та навколо неї для 

уловлювання витоків та стікання 

крапель, подушечки мають високу 

абсорбційну здатність і є простими 

у використанні.

Комплекти для ліквідації 

небезпечних розливів 
Кожний комплект 3M™ для 

ліквідації хімічних розливів 

містить ретельно підібраний 

комплекс хімічних сорбентів. Ці 

зручні комплекти допомагають 

здійснювати швидку та ефективну 

локалізацію та ліквідацію 

небезпечних розливів.

Комплекти для ліквідації 

розливів з танкерів 
Сучасний та ефективний спосіб 

контролю та ліквідації розливів 

у результаті постачання 

рідкого палива.

Для використання 

з продуктами на 

нафтовій (оливній) 

основі

Для використання 

з продуктами на 

водній основі

Для використання 

з продуктами на 

хімічній основі

Не використовувати з

Принесіть Відірвіть

Не відкритий

Загніть кут

Розгорніть Відкритий

Хімічні сорбенти 3M™ — ідеальне рішення 

для боротьби з небезпечними розливами. Вони 

забезпечують дуже високий рівень абсорбції і є 

придатними для абсорбування дуже широкого 

діапазону рідин — навіть агресивних кислот та лугів.



Сорбенти 3M™

Для витоків та стікання крапель неагресивних рідин. 

Сорбенти для обслуговування 3M™ є ідеальними для 

абсорбування оливи та інших промислових рідин чисто, 

безпечно та ефективно. Вони мають легку вагу і дуже 

швидко розгортаються. Вони є довговічними і мають 

високу абсорбційну здатність (до 25 х їх власну вагу), 

абсорбуючи більшість рідин дуже швидко. 

Сорбенти для обслуговування 3М не придатні для 

абсорбування агресивних рідин.

Сорбенти для обслуговування 3М виготовляються 

з інертних, синтетичних волокон, переважно з 

поліпропілену та поліефіру. Вони наявні у великому 

діапазоні форматів, а також мають легку вагу і не 

містять пилу. Вони мають високу абсорбційну здатність, 

що зменшує кількість відходів для ліквідації.

Сорбенти для 

обслуговування 3M™

3M™ M-F2001 

Мультиформат 

Сорбент для 

обслуговування

3M™ M-N1001 

Сорбент для 

обслуговування, 

подушка

3M™ M-A2002 

Сорбент для 

обслуговування, 

подушечка

3M™ M-B2001 

Сорбент для 

обслуговування, 

рулон

3M™ M-G1001/M-G1301 

Сорбент для 

обслуговування, 

килимки

3M™ M-R2001 

Сорбент для 

обслуговування, 

циліндрична кришка, 

контейнер високої 

місткості

Інші сорбенти для обслуговування 3M™

Сорбент для обслуговування 3M™ 

M-M1002 Мініпояс
Вентиляція

• Сприяють створенню чистішого, 

безпечнішого робочого 

середовища

• Надзвичайно легкі у використанні 

та відновленні

• Знижують ризик забруднення 

готової продукції

• Знижують ризик пошкодження 

цінної техніки та машин

• Значно менша кількість відходів, 

які необхідно утилізувати

Сфери застосування:

• Витоки, стікання крапель, 

розливи та розбризкування 

неагресивних рідин для 

обслуговування

• Протирання маслянистих 

(жирних) інструментів та 

обладнання

• Верхні поверхні столів та під робочими поверхнями

• Закриті зони паркування транспортних засобів / обладнання — вилочні 

автонавантажувачі, компресори та вантажопідйомне обладнання

• Зони, в яких існує проблема масляного туману

• Під масляними механічно обробленими металевими деталями, коли з них 

стікають краплі перед пакуванням та відвантаженням

Загальний огляд продуктів

Продукт Номер
Розмір 

(см)

Кількість 

контейнерів

Абсорбційна 

здатність 

контейнера 

(літрів)

Вага 

контейнера 

(кг)

Мультиформат M-F2001 12 x 1520 3 119 8.2

Подушечки M-A2002 40 x 52 100 142 6.4

Рулони
M-B2001 

M-B2002

40 x 4600

96 x 4600

1 

1

117 

288

5.9 

13.6

Циліндричні 

кришки
M-R2001 56 25 72 3.6 

Мініподушки M-N1001 18 x 38 16 32 3.3

Мініпояси

M-M1001 

M-M1002 

M-M1003

7.6 x 120

7.6  x 240

7.6  x 370

12 

6 

4

45 

45 

45

5.5 

5.5 

5.5

Килимок 

(без покриття)
M-G1001 91 x 9100 1 120 25.0

Килимок 

(з покриттям)
M-G1301 91 x 3000 1 40 10.5

Властивості та переваги:



Сорбенти 3M™

Сорбенти для оливи (нафти) 3М — це інноваційний 

асортимент продуктів з надзвичайно високою 

абсорбційною здатністю. Завдяки тому, що вони 

гідрофобні, або водовідштовхуючі, вони є ідеальними 

для абсорбування оливи та нафти із зон, я яких також 

може бути присутня вода.

Аналогічно сорбентам для обслуговування 3M™, 

сорбенти для оливи (нафти) наявні в широкому 

діапазоні зручних форматів — кожний призначений 

для покращення процесу ліквідації розливів та 

контролю за забрудненням.

Сорбенти для оливи (нафти) виготовляються з інертних, 

синтетичних волокон, переважно з поліпропілену для 

сорбентів для оливи (нафти) «Т» та з поліпропілену 

та поліефіру для сорбентів «НР». Вони наявні у 

великому діапазоні форматів, а також мають легку 

вагу і не містять пилу. Вони мають високу абсорбційну 

здатність, що зменшує кількість відходів для ліквідації. 

Антистатичні продукти НР мають поліпропіленову сітку 

для розсіювання зарядів і упаковуються в плівку з 

розсіюванням зарядів.

Сорбенти

для оливи (нафти) 3M™

Сорбент 3M™ для оливи (нафти) у 

мультиформаті T-F2001

Аналогічно всім мультиформатним продуктам 

від компанії 3М, мультиформатний сорбент 

для оливи (нафти) поєднує в собі зручність та 

різнобічність чотирьох сорбентів. Пропонуючи 

високу абсорбційну здатність та швидке 

розгортання, він може використовуватися в 

формі пояса, подушки, подушечки або рулону. 

Маючи перфораційні отвори через кожні

40 см, він дозволяє вам вибирати потрібну 

вам довжину, що призводить до зменшення 

кількості відходів.

• Гідрофобні

• Економічно ефективні, оскільки 

здійснюється уловлювання 

оливи, а не води

• Можуть використовуватися як на 

відкритому повітрі, так і в приміщеннях

• Ручний дозатор для легкого 

використання на майданчику

Сфери застосування:

• Контроль, прибирання та уловлювання 

рідин на основі оливи та нафти зі 

скидів стічних вод, потоків, струмків, 

ставків, озер, рік, а також інших 

водоймищ та водних резервуарів

• Розливи всередині приміщень під 

обладнанням та машинами, 

що мають витоки, замість 

глиняних гранул

• У відстійних колодязях, дренажних 

канавах та водостоках для збирання 

нафтопродуктів із стічних вод

Загальний огляд продуктів

Продукт Номер Розмір (см)
Кількість 

контейнерів

Абсорбційна 

здатність 

контейнера 

(літрів)

Вага 

контейнера 

(кг)

Листи

T151 

T156 

HP156 

HP-255

HP556 antistatic 

HP557 antistatic

53 x 39

53 x 39

48 x 43

47 x 47

48 x 43

96 x 86

200 

100 

100 

50 

100 

50

150 

135 

142 

124 

142 

238

8.5 

7.5 

4.5 

5.0 

4.5 

9.0

Рулони

T100 

T150 

HP100

96 x 4000

48 x 4000

96 x 4400

1 

1 

1

276 

138 

276

15.0 

7.5 

9.0

Подушки
T30 

T240

18 x 38

38 x 55

16 

10

32 

100

3.3 

10.5

Пояси

T270 

T280 

T270GA

20 x 300

2 x 10  x 300

20 x 500

4 

4 

2

260 

152 

220

22..0 

11.0 

17.0

Мініпояси

T4 

T8 

T12

7.5 x 120

7.5 x 240

7.5 x 370

12 

6 

4

45 

45 

45

5.5 

5.5 

5.5

Свіп T126 48 x 3000 1 95 7.5 

Дисперсний T210 – – 75 7.5 

Мультиформат T-F2001 12 x 1520 3 119 8.2

3M™ T100/T150 

Сорбент для оливи 

(нафти),

рулон

3M™ T151/T156 

Сорбент для оливи 

(нафти),

листи

3M™ T4/T8/T12 

Сорбент для оливи 

(нафти),

мініпояс

3M™ T30 

Сорбент для оливи 

(нафти), подушка

3M™ T126 

Сорбент для оливи 

(нафти), свіп

3M™ T270/T280 

Сорбент для оливи 

(нафти), пояс

Інші сорбенти для оливи (нафти) 3M™

Властивості та переваги:



Сорбенти 3M™

Сучасний та ефективний спосіб контролю та 

ліквідації розливів, особливо в результаті постачання 

рідкого палива. Згідно з найкращими практиками 

рекомендується під час доставки та розвантаження 

бензину або іншого пального мати в своєму

розпорядженні достатню кількість абсорбційного 

матеріалу на випадок виникнення аварійної ситуації з 

розливами. Комплекти для танкерів від компанії 3М 

можуть задовольнити ці вимоги, забезпечивши швидке та 

ефективне збирання та ліквідацію розливів цього виду.

Комплекти для ліквідації 

розливів з танкерів 3M™

Комплект для ліквідації 

розливів з танкерів 3M™ TSK 30
• Легко складується на 

обмежених площах, 

наприклад, за сидінням водія

• Негайне розгортання

• Два зручні розміри 

(3M™ TSK15, абсорбційна 

здатність 15 літрів та 3M™ 

TSK30, абсорбційна 

здатність 30 літрів)

• Мініпояси для локалізації

• Легкість утилізації або 

ліквідації — до складу входять 

пакети для збирання 

та затяжки

• Абсорбує розчинники, оливи, 

нафту та вуглеводні

Загальний огляд продуктів

Комплект 3M™ TSK 30 містить: Комплект 3M™ TSK 15 містить:

50 листів — 48 см x 43 см 25 листів — 48 см x 43 см

2 мініпояси — 7,5 см x 1,2 см 2 подушки — 18 см x 38 см

1 пакет для збирання та затяжка 1 пакет для збирання та затяжка

1 керівництво зі збирання та ярлик 1 керівництво зі збирання та ярлик 

Абсорбційна здатність на один комплект: 30 літрів Абсорбційна здатність на один комплект: 15 літрів 

Дисперсний  T210 

Мультиформат  T-F2001

Застосування та інструкції щодо використання

Інші комплекти

для ліквідації розливів з танкерів 3M™ 

3M™ TSK 15 

Комплект для ліквідації 

розливів з танкерів

Невеликі розливи 

можуть бути накриті 

листами сорбенту 

для оливи (нафти)

Для розливів більшого 

розміру локалізуйте 

розлив, оточивши 

рідину мініпоясами 

сорбенту для олив 

(нафти). Для того щоб 

запобігти просочуванню, 

необхідно забезпечити їх 

перекриття.

Додайте листи, для 

того щоб абсорбувати 

локалізований об’єм 

рідини.

Сорбент для оливи 

(нафти) в мініпоясах 

також може 

використовуватися 

для запобігання 

витоку розливів у 

водостоки.

Також використовуйте 

листи для 

протирання будь-

яких забруднених 

поверхонь.

Використані сорбенти 

необхідно помістити 

в тимчасові пакети 

для збирання, що 

обладнані пластиковою 

затяжкою.

Властивості та переваги:



Сорбенти 3M™

Хімічні сорбенти 3M™ є ідеальним рішенням для 

боротьби з небезпечними розливами. Наявні 

в широкому діапазоні форматів — включаючи 

наші комплекти для ліквідації розливів — вони 

забезпечують надзвичайно високу абсорбційну

здатність і є придатними для абсорбування дуже 

широкого діапазону рідин, навіть агресивних кислот 

та лугів. Хімічні сорбенти 3M™ є зручними і швидко 

розгортаються, є основними засобами в разі 

виникнення аварійної ситуації.

Хімічні сорбенти 3M™

• Сприяють підтриманню безпеки 

на майданчику

• Миттєве реагування та 

ліквідація розливів хімічних 

речовин

• Швидка та ефективна 

локалізація та ліквідація 

(прибирання)

• Придатні для використання з 

більшістю хімічних речовин

• Легкість утилізації або ліквідації

• Наявні в кількох форматах, 

включаючи мініпояси, подушки, 

листи та рулони

• Продукти мають високу 

абсорбційну здатність

• Можуть використовуватися з 

багатьма агресивними хімічними 

речовинами

Хімічний сорбент у листах 3M™ P110

Загальний огляд продуктів

Продукт Номер Розмір (см)
Кількість 

контейнерів

Абсорбційна 

здатність 

контейнера 

(літрів)

Вага 

контейнера 

(кг)

Листи P110 28 x 33 200 50 6.5

Рулони
P130 

P190

33 x 3000

48 x 3000

2 

2

50 

72

6.0 

8.6

Подушки P300 18 x 38 16 32 3.3 

Мініпояси P200 7.5  x 120 12 45 5.5 

Дисперсний P500 (5.4Kg) – 54 5.4 

Мультиформат P-F2001 12 x 1520 3 119 8.2

Інші хімічні сорбенти 3M™

3M™ P-F2001 

Мультиформат 

Хімічний сорбент

3M™ P130 

Хімічний сорбент 

рулон

3M™ P190 

Хімічний сорбент 

рулон

3M™ P200 

Хімічний сорбент 

мініпояс

3M™ P300 

Хімічний сорбент 

подушка

Властивості та переваги:



Сорбенти 3M™

Кожний комплект 3M™ для ліквідації хімічних розливів 

містить ретельно підібраний комплекс хімічних 

сорбентів 3M™. Наявні в п’яти конфігураціях, 

ці зручні комплекти допомагають здійснювати 

швидку та ефективну локалізацію та ліквідацію 

небезпечних розливів.

Комплекти для ліквідації 

небезпечних розливів 3M™

3M™ SK75 

Комплект для ліквідації 

хімічних розливів

Комплекти для ліквідації небезпечних 

розливів 3M™

• Ліквідація небезпечних хімічних розливів, 

стікання крапель та витоків

• Ідеальні для швидкої локалізації 

та ліквідації розливів

• Транспортування небезпечних 

матеріалів

• Покриття верхніх поверхонь лав 

для попередження розливів

• Протирання забруднених зон 

Одноразовий комплект для ліквідації розливів 

3M™ DRSK-DP

Інноваційний спосіб для щоденного усунення та 

ліквідації розливів швидко та легко. Усе, що вам 

потрібно, є в одному комплекті!

• Унікальний дизайн дозволяє 

здійснювати безпечнішу 

ліквідацію — менший ризик 

нещасних випадків та травм

• Щітка спеціальної конструкції 

усуває необхідність прибирання 

скла, прокладки совка для сміття, 

що зменшують ризик поранення 

розбитим склом

• Абсорбує до 1,5 літрів

Одноразовий комплект для ліквідації 

розливів 3M™ DRSK-DP

Містить 4 одноразових комплекти для 

ліквідації розливів з дозатором, 2 

Мультиформатні листи, нітрилові рукавички, 

совок для сміття та

щітка, а також одноразовий пакет та затяжка 

на кожний комплект

Загальний огляд продуктів

SK360 SK210 SK75 SK26 SK5

P110 Листи

P300 Подушки 300 100 100 10 10 

P200 Мініпояси 24 12 12 5 1 

P190 Рулони 24 12 8 5 – 

PF-2001 Мультиформат 1 1 – – – 

Пакет для збирання та 

затяжки
3 2 – – – 

Попереджувальний знак 20 10 5 2 1 

Warning Sign 1 1 – – – 

Warning Tape 1 1 – – –

Інші комплекти хімічних сорбентів 3M™

3M™ SK 5 

Комплект для 

ліквідації хімічних 

розливів

3M™ SK 26 

Комплект для 

ліквідації хімічних 

розливів

3M™ SK 210 

Комплект для 

ліквідації хімічних 

розливів

3M™ SK 360 

Комплект для 

ліквідації хімічних 

розливів

Офіційний дистриб'ютор 3M™ в Україні.
ТОВ «INTA»
Київ, Липківського, 1
тел.: + 38 050 394 6440
https://inta.pro/ua/sorbenty-3m

https://inta.pro/ua/sorbenty-3m

