
TRIVOREX®
KEMIKAALIROISKEIDEN SANEERAUS JA NEUTRALOINTI 

PIKAFAKTA

Ympäristöystävällinen, 
CE-merkitty.

Kaikenlaisen kemikaaliroiskeen 
korjaukseen.

Imee ja tekee aggressiivisen 
kemikaalin vaarattomaksi.

Sisäänrakennettu 
pH-indikaattori kemikaalin 
tyypin määrittämiseksi joka 
myös näyttää kun täydellinen  
neutralointi on saavutettu.

Tuote on saatavilla eri versioina sopiakseen juuri sinun työympäristöösi. 
Katso esimerkkiä seuraavalla sivulla. Lisää tieto: www.medicalcare.se

”USEIMMAT TAPATURMAT 

EIVÄT TAPAHDU, VAAN 

ANNAMME NE TAPAHTUA…”

Perinteiset imeytysaineet imevät ja 
rajoittavat roiskeen leviämisen, mutta 
niillä ei ole vaikutusta varsinaiseen 
kemikaaliin, mikä tekee korjaustyön 
erittäin vaaralliseksi, koska kemikaali 
on edelleen aktiivinen. Roiskeiden 
saneeraus voi myös olla vaarallista 
sillä ei aina tiedä sen koostumuksesta.

ROISKEEN NEUTRALOINTI

Trivorex® on imeytyvä ja neutraloiva 
jauhe kaikenlaisia kemikaaliroiskeita 
varten. Toisin kuin perinteiset 
imeytysaineet, jotka vain pysäyttävät 
ja rajoittavat roiskeen leviämisen, 
Trivorexilla® saavutetaan myös kemi-
kaaliroiskeen nopean ja tehokkaan 
neutraloinnin, huolimatta siitä, onko 
kyse vahvoista hapoista tai emäksistä 
kuten esim. suolahaposta, rikkihaposta 
tai natriumhydroksidistä (lipeä).

Kaikenlaisessa saneeraustyössä voi 
olla vaikea kokonaan poistaa vaaral-
lisen kemikaalin mekaanisella tavalla 
(huuhtelemalla tai imeytymisen 
kautta).
 

Kemikaali voi pysyä pinnoilla, jotka 
ovat karkeita tai vaikeasti tavoittavia 
ja aiheuttaa vahinkoa kauan jälkeen-
päin. Käyttämällä Trivorexia® roiske 
neutraloidaan, ja vältetään vaaraa 
myös jälkikäteen, jos mahdollisesti 
löytyy jälkiä kemikaaliroiskeesta.

TRIVOREX® VAIKUTTAA 
KOLMELLA ERI TAVALLA

1.  Imee ja rajoittaa roiskeen 
leviämisen.

2. Neutraloi roiskeen aktiivisen osan.
3.  Imee roiskeen ja helpottaa sillä 

siivousta.

Neutraloinnin helpottamiseksi 
Trivorexilla® on sisäänrakennettua 
pH-indikaattoria eli kun Trivorex® 
lisätään, jauhe muuttaa väriään 
kemikaalin pH:sta riippuen. 
Punainen = happo ja sininen = emäs. 
Kun roiske on neutraloitua, jauhe 
muuttuu keltaiseksi/vihreäksi.

Kun roiskeet sisältävät kemiallista, syövyttävää, helposti syttyvää ja 
ympäristöhaitallista liuoksia tapaturmapaikalla olevien henkilöiden 
täytyy välittömästi osata vastata seuraaviin kysymyksiin: Mistä roiske 
koostuu? Miten pysäytetään liuoksen leviäminen? Miten neutraloidaan 
roiske? Miten korjataan roiske? Miten suojataan tapaturmapaikalla 
olevia ihmisiä? Miten ehkäistään lähiympäristön vahingoittuminen? 
Miten kohdellaan mahdollisesti syntyviä reaktioita ja saasteita?



TRIVOREX®, ANTI-ETCH®
JA MUUT KORJAUSTUOTTEET

TRIVOREX® PURKKI       
Tuote nro 15-5-700
700gr Trivorex®-purkki sopii hyvin pienempiin 
kemikaaliroiskeisiin, joiden neutralointi 
on tärkeä vähentääkseen riskiä henkilö-
vahingoilta, esim. laboratorioympäristössä. 
Sisäänrakennetulla pH-indikaattorilla.

TRIVOREX® ÄMPÄRI
Tuote nro 06-5-10
10kg Trivorex®-ämpäri sopii hyvin isompiin 
kemikaaliroiskeisiin, jolla roiskeiden 
leviämisen rajoituksen lisäksi  on tärkeä estää 
roiskeen reaktio muiden kemikaalien kanssa 
lähiympäristössä, esim. lastaus/kuorman 
purkamispaikoilla tai kemikaalien varas-
tointipaikoilla. Sisäänrakennetulla 
pH-indikaattorilla.

ANTI-ETCH®
Tuote nro 13-2-750 
750ml neutraloivaa korjausnestettä , joka on 
suunniteltu käytettäväksi happosyövyttävän 
töhertelyn (töhertelyn, jonka epäillään sisältä-
vän fl uorivetyhappoa tai sen johdannaisia) 
korjauksella. Vain materiaalin korjaukseen, 
ei saa käyttää ihmisiin.

Trivorex®
200kg:n 
laatikko

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe kaikenlaiseen 
kemikaaliroiskeeseen, sisäänrakennetulla 
pH-indikaattorilla Sisältää myös lapion ja 
harjan.

Tuote nro: 
13-5-200

Acicaptal 
9kg:n ämpäri

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe 
kaikenlaisiin happoihin, sisäänrakennetulla 
pH-indikaattorilla.

Tuote nro: 
13-5-801

Acicaptal 
900gr:n purkki

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe 
kaikenlaisiin happoihin, sisäänrakennetulla 
pH-indikaattorilla.

Tuote nro: 
13-5-802

Basicaptal 
9kg-ämpäri

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe 
kaikenlaisiin emäksisiin kemikaaleihin, 
sisäänrakennetulla pH-indikaattorilla.

Tuote nro: 
13-5-811

Basicaptal 
500gr-purkki

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe 
kaikenlaisiin emäksisiin kemikaaleihin, 
sisäänrakennetulla pH-indikaattorilla.

Tuote nro: 
13-5-812

Petrocaptor 
6kg-ämpäri

Imeytyvä jauhe kaikenlaisiin hiilivetyihin 
Saa roiskeen omaksumaan kiinteän muodon 
nesteessäkin. Esim. moottoriöljyn, dieselin, 
asetonin tai mineraaliöljyjen roiskeilla 
(katu-) viemäreissä.

Tuote nro: 
13-5-821

Petrocaptor 
400gr:n
purkki

Imeytyvä jauhe kaikenlaisiin hiilivetyihin 
Saa roiskeen omaksumaan kiinteän muodon 
nesteessäkin. Esim. moottoriöljyn, dieselin, 
asetonin tai mineraaliöljyjen roiskeilla 
(katu-) viemäreissä.

Tuote nro: 
13-5-822

Polycaptor
4kg-ämpäri

Imeytyvä jauhe kaikenlaiseen 
kemikaaliroiskeeseen. 

Tuote nro: 
13-5-831

pH-tikku 
0-14 pH-koetikku rasia.

Tuote nro: 
10-225002

Suojasilmälasit 
visiiri sisältäen

Tuulettuvat kem-suojalasit Bollé-visiirillä. 
Sopii myös silmälaseihin ja kypärän alle.

Tuote nro: 
ATOM

Lyhytaikais-
haalari, Mutex Kem-suojahaalari kertakäyttöön.

Tuote nro: 
280807

Suojakäsineet D
Kem-suojakäsineet kertakäyttöön. 
Bi Colur Ansellilta. Suojaa useimpia 
kemikaalityyppejä vastaan.

Tuote nro: 
98-0-75

Suojakäsineet H
Kem-suojakäsineet kertakäyttöön (8h). 
Barrier Ansellilta. Suojaa fl uorivetyhappoa 
vastaan.

Tuote nro: 
98-0-55

MUUT KORJAUSTUOTTEET JA LISÄVARUSTEET

Kaikki imeytysaineet kuten Anti Etch ovat CE  merkittyjä tuotteita.
1 tilavuusyksikkö vuotanutta nestettä imeytyy noin samaan määrään Trivorexia®. 
1 kg Trivorexia® pystyy neutralisoimaan 5 moolin hapon tai emäksen.

Medical Care System tuottaa ja jakaa korkealaatuista ja helposti saatavia ensiapu-tuotteita kemiallisten ja termisten 
palovammojen nopeaa ja tehokasta hoitoa silmiin sekä koko vartalolle. Järjestämme myös asiakkaille erityisesti 
sovellettuja riskianalyysejä ja koulutuksia kemiallisista ja termisistä vaaroista, sekä miten niitä vältetään. Opetamme 
myös parhaan hoitotavan onnettomuuden sattuessaan. www.medicalcare.se


