
 

  

Kits de Emergência 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. As fotografias são meramente ilustrativas. 
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Benefícios 

 Grande capacidade de 
armazenagem; 

 As rodas garantem uma 
fácil locomoção do 
contentor; 

 Acesso rápido devido à 
ampla tampa. 

 

Modo de Emprego 

 Colocar o Kit em zonas de 
fácil acesso e de elevado 
risco de derrames; 

 O tipo de absorventes a 
utilizar (folhas, rolos, 
chouriços, barreiras, 
almofadas) deverá ser 
escolhido consoante o que 
se pretende (conter, 
absorver ou prevenir); 

 Para mais informações, 
consulte o respetivo 
folheto comercial do 
absorvente. 
 

 

 

Produtos Químicos de Portugal 

Edifício Petrochem 
Zona Industrial de Frielas 
2660-025 Frielas (Loures) - Portugal 

Apartado (P.O Box) 50127  
1703-001 Lisboa 

Phone +351 219 896 340 
Fax +351 219 890 176 

comercial@petrochem.pt 
www.petrochem.pt 

Descrição 

Os Contentores móveis 105/309L são 
recomendados para o armazenamento de vários 
tipos de produtos dedicados à absorção, 
contenção, prevenção e eliminação de líquidos em 
total segurança. As suas rodas e o acesso fácil 
fazem deste Kit um elemento importante em 
armazéns com áreas com risco de derrame. Devido 
ao seu conteúdo diverso, este produto é essencial 
para qualquer sistema de gestão ambiental, 
segundo a norma ISO 14001. 
 

Campo de Aplicação 

Podem ser colocados dentro do local de trabalho 
como primeira resposta na absorção e contenção 
de todo o tipo de derrames ou no exterior em 
áreas de elevado risco, nomeadamente, zonas de 
armazenagem ou de transferência. 

O Kit a ser adquirido deverá ter em consideração o 
tipo de líquido derramado. Deste modo, siga o 
código de cores vigente na indústria. 
 
 
 

Contentores móveis 

Adequados para líquidos 
industriais tais como fluídos 
refrigerantes, óleos de corte, 
solventes, lubrificantes, 
dissolventes e água. 

ABSORVENTES - UNIVERSAIS 

Adequados para qualquer derrame 
de ácidos, óleos de corte, líquidos 
refrigerantes, bases, sangue, 
lixívia, água salgada, entre outros. 

ABSORVENTES - QUÍMICOS 

Adequados para qualquer derrame 
de óleo, hidrocarbonetos, 
solventes e álcoois em ambiente 
terrestre. 
 

ABSORVENTES - ÓLEOS 

Conteúdo 

Kit Contentor móvel 105L: 
» 50 Folhas espessura simples; 
» 5 Chouriços ø8 x 120cm; 
» 4 Almofadas 40 x 40cm; 
» 3 Sacos de recuperação; 
» 1 Embalagem de composto para selagem; 
» 1 Par de Luvas e 1 par de óculos. 

Kit Contentor móvel 309L: 
» 200 Folhas de espessura simples; 
» 12 Chouriços ø8 x 120cm; 
» 5 Almofadas 40 x 40cm; 
» 5 Sacos de recuperação; 
» 1 Embalagem de composto para selagem; 
» 1 Par de Luvas e 1 par de óculos. 

 

 

 

mailto:comercial@petrochem.pt

