
Natural Broom 
naturalny absorbent pływający 

 
tel.: +48 606-321-506 
e-mail: info@appapolska.pl 

WWW].appapolska.pl 
www.4fox.pl 

 

Natural Broom jest nietoksycznym całkowicie naturalnym, 100% organicznym, testowanym w 
laboratorium, przetestowanym w próbach polowych, przemysłowym absorbentem, który jest 
ekonomiczny, wydajny, miękki (nie-abrasywny), nietoksyczny, nieługujący (niezasadowy), w pełni 

biodegradowalnym. Właściwe działanie kapilarne aktywowanego torfu zapewnia skuteczne kapilarne 
działanie inkludowania oleju, rozpuszczalników metali ciężkich, pestycydów, herbicydów i innych 
odczynników organicznych.  

  

 

Natural Broom wchłania i absorbuje opary węglowodorów na powierzchni oraz węglowodory z wody, 
zarówno na sucho jak i w stanie zawilgoconym, nie wymagając wyspecjalizowanej obsługi ani 
specjalistycznej aparatury przy stosowaniu oraz zbieraniu wyczerpanego materiału. Natural Broom 

niewiele waży i stwarza użytkownikom możliwość przenoszenia większej ilości, oczyszczenia większej 
ilości i oszczędzenia na kosztach transportu i stosowanie. Natural Broom nie wchodzi w reakcję z 
eliminowanymi zanieczyszczeniami, nie uwalnia zanieczyszczeń, co powoduje, że jest czysty i łatwy w 

użyciu. Użyty Natural Broom może być spalany lub rozprowadzony na składowisku lub na ziemiach 
uprawnych bez szkodliwych skutków dla środowiska. Natural Broom jako źródło energii ma wartość 
opałową 18 608,09 kJ/kg (8,000 B.T.U.s perpound), (z odliczeniem wartości opałowej 

zaabsorbowanych węglowodorów), pozostawiając po spaleniu 2% oryginalnej objętości. Natural 
Broom-BPS®jest dostępny sprasowany i luźny w poręcznych wiadrach, pakietach, rękawach, 
poduszkach wkładkach wchłaniających w różnych kombinacjach pochłaniaczy, również w 

przygotowanych na zamówienie pakietach filtracyjnych i pakietach przeznaczonych do 
bioremediacji.Natural Broom może byćużywany w oczyszczaniu wylewisk i remediacji przez straż 
pożarną, przemysł, lotniska, koleje i firmy transportowe, stacje serwisowe, rafinerie, stacje 

benzynowe, przedsiębiorstwa do poszukiwań nafty i gazu, stacje wiertnicze, na statkach i w portach 
itd. 
Natural Broom może byćstosowany w filtracji ścieków przemysłowych, ścieków surowych, usuwania 

metali ciężkich, glonów, w inżynierii sanitarnej oraz obróbce ścieków kopalnianych. Do zastosowań 
przemysłowych i w małej lokalnej skali stosuje się Natural Broom, ponieważ absorbuje PCB, farby 
olejne, atramenty i farby, tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne, krew.  

Dzięki wysokiej pojemności pochłaniania par, Natural Broom jest zdolny do redukcji zawartości spalin 
obniżając zagrożenie eksplozją. W przypadku benzyn osiągano 90% redukcję par. 
 
Typ opakowania:  

 Wiadro 25 l. 


