
MILJÖSKYDDS
PRODUKTER

Traditionella absorbenter fångar in 
och begränsar spillets utbredning, 
men har ingen effekt mot själva 
kemikalien vilket gör sanerings
arbetet extra riskfyllt eftersom kemi
kalien fortfarande är aktiv. Likaså 
kan det ibland vara riskfyllt att 
sanera ett spill eftersom man inte 
alltid känner till dess innehåll.

TRIVOREX® VERKAR I TRE STEG

1.  Fångar in och begränsar spillets 
omfång.

2. Neutraliserar spillets aktiva del.
3.  Absorberar spillet och förenklar 

därmed uppröjningen.

För att underlätta neutraliseringen 
har Trivorex® en inbyggd pH indikator, 
dvs när Trivorex® tillförs så ändrar 
pulvret färg baserat på kemikaliens 
pH. Rött för syra och blått för bas. 
När spillet har neutraliserats så 
övergår pulvret till gul/grön färg.

POLYCAPTOR

Eftersom halkolyckor är den vanligaste 
typen av olyckor inom industrin har vi 
en absorbent speciellt effektiv vid spill 
av oljor, färg, polymerer, tensider och 
flockningsprodukter. Gemensamt för 
dessa är att de ger ett halt golv samt är 
svåra att absorbera. Efter Polycaptor® 
är underlaget torrt jämfört med andra 
produkter på marknaden som lämnar 
efter sig en fet och hal yta. Vid ett spill 
behöver du aldrig tveka på om det är 
rätt att använda Polycaptor®.
 Polycaptor® fungerar effektivt på 
alla typer av kemiskt spill.

LEVERT®

För dekontaminering av aggressiva 
kemikalier på golv/väggar, anläggning, 
skyddskläder mm
 Används av flera räddningstjänster 
runt om i Europa för dekontaminering 
av kemskyddsdräkter efter insats.
 LeVert® används med fördel i kom
bination med Trivorex.
 LeVert® är klassad som icke skadlig 
för människor och miljö.

SANERING OCH NEUTRALISERING AV KEMISKT SPILL

Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar 
måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande 
frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? 
Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar 
man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man att miljön runt 
omkring tar skada? Hur handskas man med reaktioner och föroreningar 
som kan uppstå? SNABBFAKTA

Miljövänlig, CE märkt.

För sanering av alla typer av  
kemiskt spill.

Fångar in och oskadliggör den 
aggressiva kemikalien.

Inbyggd pH indikator för att  
enkelt avgöra vilken typ av  
kemikalie som är aktuell, liksom 
när fullgod neutralisering har 
uppnåtts.

Tel: 0157131 31 
www.medicalcare.se

Våra produkter finns i flera olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö.  
Se exempel på nästa sida. För mer info: www.medicalcare.se

”DE FLESTA OLYCKOR 
HÄNDER INTE, VI LÅTER 
DEM HÄNDA…” 



TRIVOREX®, LE VERT
OCH ÖVRIGA SANERINGSPRODUKTER

TRIVOREX® BURK       
Art. nr 155700
Absorberande och neutraliserande pulver för 
alla typer av syror, baser och oxsiderande 
ämnen med inbyggd pHindikator. Burken 
med 700gr Trivorex® lämpar sig väl för mindre 
kemiska spill där neutralisering är viktig för 
att minimera risken för personskador, t.ex. i 
en laboratoriemiljö.

TRIVOREX® HINK
Art. nr 15510
Hinken med 10kg (15L) Trivorex® lämpar sig 
väl för större kemiska spill där det är viktigt 
att inte bara begränsa spillets utbredning 
utan även förhindra att spillet reagerar med 
andra kemikalier i dess närhet, t.ex. vid last
ning/lossningsplatser eller lagringsplatser 
för kemikalier. Med inbyggd pH indikator.

LE VERT / LE VERT HF
Art. nr 18035 / 18310 / 1803750
Neutraliserande saneringsvätska för basiska, 
sura och frätande kemikalier som kontaminerat 
pumpar, rör, anläggningsytor eller skyddsut
rustningar. Används med fördel i kombination 
med neutraliserande absorbent – Trivorex® 
eller Polycaptor®. LeVert produkterna är klas
sade som icke skadlig för människa och miljö.

Vid händelse av fluorvätesyraspill rekom
menderar vi att LeVert HF används.

Trivorex®   
Låda 200kg

Absorberande och neutraliserande pulver 
för alla typer av kemiskt spill, med inbyggd 
pHindikator. Spade och kvast medföljer.

Art.nr:  
135200

Acicaptal  
Burk 600gr

Absorberande och neutraliserande  
pulver för alla typer av syror, med  
inbyggd pHindikator. 

Art.nr:  
135802

Basicaptal  
Burk 500gr

Absorberande och neutraliserande  
pulver för alla typer av basiska  
kemikalier, med inbyggd pHindikator.

Art.nr:  
135812

pH-sticka 
0-14 Ask med pH teststickor.

Art.nr:  
10225002

Skyddsglasögon  
inkl. visir

Ventilerande kemskyddsglasögon med 
visir från Bollé. Passar även tillsammans 
med glasögon och under hjälm.

Art.nr:  
ATOM

Skyddshandske D
Kemskyddshandskar för engångsbruk. 
BiColur från Ansell. För skydd mot de 
flesta typer av kemikalier.

Art.nr:  
98075

Skyddshandske H
Kemskyddshandskar för engångsbruk 
(8h). Barrier från Ansell. För skydd mot 
Fluorvätesyra.

Art.nr:  
98055

MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt 
omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför  
också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och 
hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka. www.medicalcare.se

Samtliga absorbenter, liksom AntiEtch är CEmärkta produkter.
1 volymenhet utspilld vätska absorberas av ungefär samma volym av Trivorex®. 

POLYCAPTOR       
Art. nr 135831
Absorberande pulver för alla typer av kemiskt 
spill men speciellt anpassad för att absorbera 
oljor, tensider, färg, plymerer och andra  
”kladdiga” produkter. Finns i 15 liters hinkar 
eller 40 liters säckar.

ACICAPTAL       
Art. nr 135801
Hinken med 10kg (15L) Acicaptal® lämpar sig 
väl för större spill av syror ex svavelsyra eller 
saltsyra. Absorberande och neutraliserande 
pulver för alla typer av syror, med inbyggd 
pHindikator.

BASICAPTAL       
Art. nr 135811
Hinken med 10kg (15L) Basicaptal® lämpar  
sig väl för större spill av exempelvis lut.  
Absorberande och neutraliserande pulver för 
alla typer av basiska kemikalier, med inbyggd 
pHindikator. 


