
TRIVOREX®

Tradisjonelle absorbatorer fanger  
inn og begrenser spredningen av 
utslippet, men har ingen effekt på 
selve kjemikalien, noe som gjør 
saneringsarbeidet spesielt risikofylt, 
fordi kjemikalien fortsatt er aktivt.  
På samme måte kan det noen ganger 
være risikabelt å sanere utslipp fordi 
du ikke alltid vet hva det inneholder.

NØYTRALISERER UTSLIPP 

Trivorex® er et absorberende og 
nøytraliserende pulver til alle typer
av kjemikalieutslipp. I motsetning til
tradisjonelle absorbatorer, som kun 
har som mål å fange opp og begrense 
spredning av utslippet, får vi med  
Trivorex® også en rask og effektiv 
nøytralisering av kjemisk utslipp, 
uavhengig av om det gjelder sterke 
syrer eller baser som f.eks. saltsyre, 
svovelsyre og natriumhydroksyd (lut).

Ved alle typer sanering kan være 
vanskelig å fjerne den farlige kjemi-
kalien kun ved bruk av mekaniske 
midler (ved skylling eller absorpsjon).
 

På grove eller vanskelig tilgjengelige 
flater kan kjemikalien bli liggende og 
forårsake skade i lang tid etterpå. 
Ved å bruke Trivorex® nøytraliserer
vi utslippet, noe som betyr at vi 
unngår påfølgende risiko, selv om 
eventuelle rester av det kjemiske 
utslippet blir liggende igjen.

TRIVOREX® FUNGERER  
I TRE TRINN

1.  Fanger opp og begrenser  
utslippets omfang.

2. Nøytraliserer utslippet aktivt.
3.  Absorber utslippet og forenkler 

dermed oppryddingen.

For og lette nøytralisering har  
Trivorex® en innebygd pH-indikator, 
dvs. når Trivorex® tilføres skifter  
pulveret farge, basert på kjemika-
liens pH-verdi. Rødt for syre og blå 
for base. Når utslippet er nøytralisert 
skifter pulveret til gul/grønn farge.

RENGJØRING OG NØYTRALISERING  
AV KJEMIKALIEUTSLIPP

Ved utslipp av kjemiske, etsende, brennbare og farlige oppløsninger må 
personer på åstedet umiddelbart kunne svare på følgende spørsmål: 
Hva er sluppet ut? Hvordan kan du stoppe spredning av oppløsningen? 
Hvordan nøytralisere utslippet? Hvordan saneres avfallet?  
Hvordan beskytter man folk på ulykkesstedet? Hvordan unngår man at 
det omkringliggende miljøet skades? Hvordan håndtere reaksjoner og 
forurensning som kan oppstå? HURTIGFAKTA

Miljøvennlig, 
CE-merket.

For sanering av alle typer  
kjemikalieutslipp.

Fanger og nøytraliserer det 
aggressive kjemikalien.

Innebygd pH-indikator for  
å forenkle typebestemmelse  
av den gjeldende kjemikalien, 
samt å avgjøre når tilstrekkelig 
nøytralisering er oppnådd.

Våre produkter er tilgjengelige i forskjellige utførelser som passer arbeidsmiljøet ditt.
Se eksempel på neste side. For mer inf: www.medicalcare.se

” DE FLESTE ULYKKER 
SKJER IKKE, VI LAR 
DEM SKJE... ”



TRIVOREX®, ANTI-ETCH®
OG ANDRE SANERINGSPRODUKTER

TRIVOREX® BOKS       
Art. nr 06-5-800
Boksen med 800 gr Trivorex® er godt egnet 
for mindre kjemikalieutslipp, der nøytralisering 
er viktig for å minimere risikoen for skader, 
som for eksempel i laboratoriemiljø. Med 
innebygget pH-indikator. Kan kompletteres 
med holder for plassering i  DIPHOTERINE 
skyllestasjon.

TRIVOREX® SPANN
Art. nr 06-5-10
Spannet med 10 kg Trivorex® er godt egnet for 
større kjemikalieutslipp, hvor det er viktig ikke 
bare å begrense utslippet, men også for å  
hindre at utslippet reagerer med andre kjemi-
kalier i nærheten, som for eksempel på laste-/
losseplasser eller lagringsplasser for kjemi-
kalier. Med innebygget pH-indikator.

ANTI-ETCH®
Art. nr 13-2-750 
750 ml nøytraliserende dekontaminerings-
væske spesielt utviklet for bruk ved sanering 
av syreetsende graffiti (skriblerier som antas 
og inneholde hydrogenfluorsyre eller dets 
derivater). Bare for rengjøring av materiell, 
må ikke benyttes på mennesker.

Trivorex®   
Eske 200kg

Absorberende og nøytraliserende
pulver for alle typer kjemiske utslipp;
som inneholder pH-indikator.  
Spade og kost er inkludert.

Art.nr:  
13-5-200

Acicaptal 
Spann 9kg

Absorberende og nøytraliserende  
pulver til alle  typer syrer, inneholder 
pH-indikator.

Art.nr:  
13-5-801

Acicaptal  
Boks 900gr

Absorberende og nøytraliserende  
pulver til alle typer syrer, inneholder 
pH-indikator.

Art.nr:  
13-5-802

Basicaptal  
Spann 9kg

Absorberende og nøytraliserende  
pulver til alle typer basiske kjemikalier, 
inneholder pH-indikator.

Art.nr:  
13-5-811

Basicaptal  
Boks 500gr

Absorberende og nøytraliserende  
pulver til alle typer basiske kjemikalier, 
inneholder pH-indikator.

Art.nr:  
13-5-812

Petrocaptor 
Spann 6kg

Absorberende pulver for alle typer  
hydrokarboner. Får utslippet til å anta 
fast form, også i væske. F.eks. søl av 
motorolje, diesel, aceton eller mineral-
oljer til overvannsavløp eller kloakk.

Art.nr:  
13-5-821

Petrocaptor  
Boks 400gr

Absorberende pulver for alle typer  
hydrokarboner. Får utslippet til å anta 
fast form, også i væske. F.eks. søl av 
motorolje, diesel, aceton eller mineral-
oljer til overvannsavløp eller kloakk.

Art.nr:  
13-5-822

Polycaptor 
Spann 4kg

Absorberende pulver for alle typer
kjemikalieutslipp.

Art.nr:  
13-5-831

pH-strimmel 
0-14 Eske med pH-teststrimler.

Art.nr:  
10-225002

Vernebriller  
inkl. visir

Pustende kjemisk beskyttelsesbriller 
med visiret fra Bollé. Passer også med 
briller og under hjelm.

Art.nr:  
ATOM

Korttids
Beskyttelses-
dress, Mutex

Kjemisk beskyttelsesdress for  
engangs-bruk.

Art.nr:  
280807

Beskyttelses-
hanske D

Kjemisk beskyttelseshanske til  
engangs-bruk. BiColur fra Ansell.  
For beskyttelse mot de fleste  
typer kjemikalier.

Art.nr:  
98-0-75

Beskyttelses-
hanske H

Kjemisk beskyttelseshanske til  
engangs-bruk (8t). Barriere fra Ansell. 
For beskyttelse mot hydrogenfluorsyre.

Art.nr:  
98-0-55

ANDRE SANERINGSPRODUKTER OG TILBEHØR

Alle absorbatorer, samt AntiEtch er CE-merkede produkter.
1 volumenhet med sølt væske kan absorberes av omtrent samme volum med Trivorex®.
1 kg Trivorex® kan nøytralisere 5 mol av en syre eller base.

Medical Care System produserer og distribuerer lett tilgjengelige førstehjelpsprodukter av høy kvalitet, for rask og effektiv 
behandling, til behandling av kjemiske og termiske brannskader i øynene og over hele kroppen.
Vi gjennomfører også kundetilpasset risikovurdering og opplæring, for å dele kunnskap om kjemiske og termiske risikoer, 
om hvordan du kan unngå dem, og om den beste måten å hjelpe skadde på i tilfelle ulykke. www.medicalcare.se


