TRIVOREX®
ABSORPTION OG NEUTRALISERING
AF KEMISKE LÆKAGER
Ved lækager af kemiske, ætsende, brandfarlige og miljøbelastende
løsninger skal personerne på ulykkestedet straks kunne besvare
følgende spørgsmål: Hvad består lækagen af? Hvordan kan løsningens
spredning forhindres? Hvordan neutraliseres lækagen? Hvordan
absorberes lækagen? Hvordan beskyttes folk på ulykkestedet? Hvordan forhindres det at området tager skade af ulykket? Hvordan omgås
med reaktionerne og forureningerne, der kan opstå?
Traditionelle absorbenter optager
lækagen og begrænser dens spredning men har ingen effekt på selve
kemikaliet, som gør at absorptionsarbejdet er forbundet med en høj
risiko, da kemikaliet stadig er aktivt.
Ligeledes kan det nogen gange også
være lige så resikabelt at absorbere
et kemikalie, da man ikke altid
kender dets indhold.

NEUTRALISERER LÆKAGEN
Trivorex® er et absorberende og
neutraliserende pulver til alle typer
af kemiske lækager. I modsætning til
traditionelle absorbenter, som kun
optager lækagen og forhindrer dens
spredning kan vi med Trivorex® også
neutralisere lækagen effektivt og
hurtigt uafhængig af om det er stærke
syrer eller baser som f.eks. saltsyre,
svovlsyre, natriumhydroxid (lut).

På ru eller svært tilgængelige steder
kan kemikaliet blive liggende og
forårsage nogen skader længe efter.
Ved anvendelsen af Trivorex® neutraliseres lækagen, med det resultat at
vi undgår følgerisici selv når der er
nogen rester af den kemiske lækage.

TRIVOREX® VIRKER I TRE TRIN
1. Optager og begrænser lækagens
omfang.
2. Neutraliserer lækagens aktive del.
3. Absorberer lækagen og forenkler
dermed rensningen.

KORT INFO
Miljøvenligt, mærket
med CE-mærke.
Til absoprtion af alle former af
kemiske lækager.
Optager og uskadeliggører det
aggressive kemikalie.
Indbygget pH-indikator, for at
sige, hvilket kemikalie det
handler om og hvornår det er
fuldstændig neutraliseret.

For at forenkle neutraliseringen har
Trivorex® en indbygget pH-indikator,
dvs. hvis Trivorex® tilføres, skifter
pulverens farve afhængig af kemikaliets ph-værdi. Rød for syre og blå for
base. Når lækagen er neutraliseret
ændrer farven sig til gul/ grøn.

Ved hver form for absorption kan det
være svært at fjerne kemikaliet fuldstændigt bare ved hjælp af mekaniske
udstyr (med skylning eller absorption).

”DE FLESTE ULYKKER
SKER IKKE, VI LADER
DEM SKE…”

Produktet kan fås i forskellige varianter for at det passer lige til dit arbejdsmiljø: bærbar eller vægmonteret såsom med eller uden opvarmning. Se eksempler på næste side. Yderligere informationer
på: www.medicalcare.se

TRIVOREX®, ANTI-ETCH®
OG FLERE ABSORPTIONSPRODUKTER

TRIVOREX® DRYSSER
Art. Nr 06-5-800

TRIVOREX® SPAND
Art. Nr 06-5-10

ANTI-ETCH®
Art. Nr 13-2-750

Drysseren med 800g Trivorex® er velegnet til
små lækager, hvor neutraliseringen er meget
vigtigt for at reducere risikoen for personskader, f.eks. i laboratoriets miljø. Med indbygget
ph-indikator. Kan suppleres med en holder for
plassering i DIPHOTERINE skylstation.

Spanden med 10kg Trivorex® er velegnet til
større lækager, hvor det ikke kun er vigtigt at
begrænse lækagens spredning men også at
lækagen ikke kommer i kontakt med andre
kemikalier i nærheden, f.eks. i indlade-/afladeafdelinger eller i depoter til kemikalier. Med
inbygget ph-indikator.

750ml neutraliserende absorptionsvæske,
specielt udviklet til absorption af syreætsende smørstoffer (smørstoffer, som evtl. indeholder flussyre eller dens derivater). Kun til
absorption af materialer, må ikke anvendes til
mennesker.

FLERE ABSORPTIONSPRODUKTER OG TILBEHØR
Trivorex®
Box 200kg

Absorberende og neutraliserende
neutralisierendes pulver til alle former af
kemiske lækager, med indbygget
pHindikator. Spand og skovl er inklusive i
leveringen.

Art.Nr:
13-5-200

Polycaptor
Spand 4kg

Absorberende og neutraliserende pulver
til alle kemiske lækager.

Acicaptal
Spand 9kg

Absorberende og neutraliserende
pulver til alle syreformer,
med indbygget ph-indikator.

Art.Nr:
13-5-801

pH-nål
0-14

Kasse med ph-testnålene.

Acicaptal
Drysser 900gr

Absorberende og neutraliserende
pulver til alle syreformer,
med indbygget ph-indikator.

Art.Nr:
13-5-802

Beskyttelsesbriller med visér

Kemibeskyttelsesbriller med ventilation
og visér fra Bollé. Passer også til briller
under et hjelm.

Art.Nr:
ATOM

Basicaptal
Spand 9kg

Absorberende og neutraliserende
pulver til alle basiske kemikalier,
med indbygget ph-indikator.

Art.Nr:
13-5-811

Påklædning
til let arbejde,
Mutex

Kemibeskyttelsestøjsæt til engangsbrug.

Art.Nr:
280807

Basicaptal
Drysser 500gr

Absorberende og neutraliserende
pulver til alle basiske kemikalier,
med indbygget ph-indikator.

Art.Nr:
13-5-812

Beskyttelseshandsker D

Kemibeskyttelseshandsker ti engangsbrug. BiColur fra Ansell. Til beskyttelse
mod de fleste kemiske former.

Art.Nr:
98-0-75

Petrocaptor
Spand 6kg

Absorberende og neutraliserende pulver til
alle kubrintformer, kan bevirke at lækagen får
fast form selv i en væske, f.eks. ved lækager
af motorolie, diesel, acetone eller mineralolier
i vejledningerne eller andre ledninger.

Art.Nr:
13-5-821

Beskyttelseshandsker H

Kemibeskyttelseshandsker til
engangsbrug (8h). Barrier fra Ansell.
Til beskyttelse mod flussyre.

Art.Nr:
98-0-55

Petrocaptor
Drysser 400gr

Absorberende og neutraliserende pulver til
alle kubrintformer, kan bevirke at lækagen får
fast form selv i en væske, f.eks. ved lækager
af motorolie, diesel, acetone eller mineralolier
i vejledningerne eller andre ledninger.

Art.Nr:
13-5-822

Alle absorbenter som Anti-Etch er produkter som er mærket med CE-mærket.
1 rumfang spildt væske absorberes af cirka det samme rumfang af Trivorex®.
1 kg Trivorex® kan neutralisere 5 mol af en syre eller en base.

Art.Nr:
13-5-831

Art.Nr:
10-225002

Medical Care System producerer og sælger førstehjælps-produkter af høj kvalitet og let tilgængelighed for hurtig og effektiv
hjælp ved behandling af kemiske og termiske brandskader af øjnene og hele kroppen.
Vi arrangerer også kundetilpassede risikovuderinger og træning som har til mål at fremme viden om kemiske og termiske
risiki og hvordan man kan undgå disse og hvordan man tager sig af tilskadekomne i et ulykkestilfæld. www.medicalcare.se

