
Dünyanın en profesyonel 
tesislerinde kullanılan en iyi 
Absorban Matlar ,Dökülme 
Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi



PIG® Ürünleri ile Yetkili Dağıtıcınızdan size ulaşan 
mükemmel çözümler!

New Pig ve Yetkili Dağıtıcınıza, 
aşağıdaki üç konu hakkında her 
zaman güven duyabilirsiniz. 

1.  Geniş Seçme 
Olanakları

Tüm uygulamalar için, diğer 
üreticilerin sunduğu ürünlerin 
neredeyse iki katı genişliğindeki 
Emicileri de içeren çok geniş bir  
PIG® Ürün çeşidi bulacaksınız.

2. Yüksek Kalite
PIG® Ürünleri,  ihtiyaçlarınızı en iyi  
şekilde  gidereceğinden emin olmak 
için bir çok testten  geçirilmişlerdir. 
PIG Paletlerde  bastırma kuvvetinin 
denendiği, ‘ezme testi’ ve PIG 
Emicilerde çiğnemeye karşı direnç  
testleri bunlardan sadece ikisidir. 

3. Bilgi ve Uzmanlık 
Sektör lideri olarak New Pig’in 
uzmanlığından ve sahip olduğu 
tecrübeden faydalanın. Bu katalog 
içerisinde, seçim yapmanıza yardımcı 
olacak bilgileri, özelliklerin ayrıntılarını 
ve ISO destek bilgilerini bulacaksınız. 
Şimdi şu simgelere göz atın:

ISO 14001
Uygunluk için 
size yardımcı 
ürünler.

Yakın Bakış  
PIG® Ürünlerinden 
çok daha iyi verim 
almaya dönük 
faydalı ipuçları.

Bir PIG® Ürünleri Yetkili Dağıtıcısıyla 
çalışmanın faydalarını keşfedin.
1. New Pig Türkiye geniş ürün stoklarına sahiptir. Bu 

sayede,  PIG® marka  stok ürünlerini  müşterilerimize 
hemen teslim edebiliriz. 

2. Sızıntı ve dökülme sorunlarınıza çözümler üretme 
konusunda bize güvenebilirsiniz – New Pig merkezi ile 
sürekli koordinasyon halinde  çalışmaktayız  ve PIG®   
Ürünleri hakkında en üst düzey bilgiye sahibiz. 

3. Kusursuz şekilde müşteri hizmeti alacaksınız — çünkü 
New Pig sadece onaylı dağıtıcılarla çalışmaktadır ve 
bizler de bu yüksek düzeydeki hizmet standartlarını 
yerine getirmekle yükümlüyüz.

PIG® Ürünlerinin tesisinize ve 
çalışanlarınıza yardım etmesinin 
4 yolu.
1. Güvenlik — Bir çok PIG® Ürünü, sıvıları zemininizden uzak 

tutmak için tasarlanmıştır ve kayma ve düşme olaylarını 
önlemede gerçekten çok yardımcı olurlar. 

2. Uyum — Bir çok PIG® ürünü, sıvıları zemininizden uzak 
tutmak için tasarlanmıştır ve kayma, düşme olaylarını 
önlemede gerçek yardımcılardır. 

3. Temizlik — PIG® Ürünleri kirle mücadele ederek 
tesislerinizde temiz ve profesyonel bir ortamın oluşmasına 
ve bu ortamın korunmasına yardımcı olur. 
Çalışanlarınız için hoş bir çalışma ortamı sunar 
ve ziyaretçileriniz üzerinde iyi bir izlenim 
bırakır. 

4. Verimlilik — PIG® 
Ürünlerinin kullanımı 
son derece kolaydır 
ve işgücü maliyetinizi 
önemli ölçüde azaltırlar 
PIG® Mat gibi emiciler 
içeren ürünler, çamuru 
temizlemek için gerekli 
olan süpürme ve kürekle 
alma işlemlerini ortadan 
kaldırmaktadır.
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PIG® Poli Döküleni Toplama Paletleriyle ilgili 
düzenlemelere uyun.

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

New Pig  İndeksi
D

ökülm
e K

ontrolü
M

alzem
e U

ygulam
aları

Toplam
a

Em
iciler

İndeks
Bakım

İhtiyacınız olan ürünleri 
kolayca bulun!

Daha fazla PIG® 
Toplama Paleti için bkz. 
sayfa 46-53.

Daha fazla varil aksesuarı 
için bkz. sayfa 44-45

PIG® Kaçak Saptırıcıların 
farklı  boyutlar ve tipleri 
için bkz. sayfa  43-31-32

Daha fazla PIG® 
Dökülme Kiti için bkz. 
sayfa 33-42

Daha fazla PIG® 
Universal Mat için bkz. 
sayfa 4-30
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Tavanlar için PIG® Kaçak Saptırıcı

TLS462 • 152 cm x 152 cm

DİKKAT: Sınırlı kimyasal direnç; 88˚C üzerindeki sıcaklıklar için uygun 
değildir.
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Ekonomik Mobil Konteyner 
Kiti kaliteli  PIG® Emicilerle 
doldurulmuştur!

Boşaltma ve tahliye 
işlemlerinizde dökülme 
ve sıçramayı önlemek 
için Poli Varil Hunileri 
kullanın!

Bir PIG® Kaçak Saptırıcı 
ile zeminleri kuru ve 
güvenli tutun.

PAK605

Sağlam PIG® Pedleri ve 
Ruloları ile kaçakları ve 
damlayanları emer. MAT203

PIG® Universal Mat Pedleri ve Ruloları

MAT230 • Ağır Rulo • 1 rulo/torba 76 cm x 46 m • 152,4 L/rulo’ya 
kadar emiş sağlar

MAT203 • Ağır Pedler • 100/balya 
38 cm x 51 cm • 3 383,6 L/balya’ya kadar emiş sağlar  

Bu kataloğu kullanmak kolay olmayabilir! Her sayfadaki renk 
kodlu etiketler sorununuzu çözmek için aradığınız ürünü kolayca 
bulmanızı sağlar. 

• Emiciler ........................................................... 4-32

• Dökülme Kontrolü ........................................  33-42

• Bakım ................................................................  43

• Malzeme Uygulamaları ..................................  44-45

• Toplama .......................................................  46-53

• İndeks ...........................................................  54-55

Sorularınız için veya sipariş vermek için, tercih ettiğiniz  

Yetkili Dağıtıcınızla temasa geçin.

DRM453-BK • Sadece kapak • 60 cm Çap x 10 cm

DRM454-BK • Kapaklı huni • Kapasite: 23 L

PIG® Huni

DRM452-BK • 1 Huni • 60 cm Çap x 14 cm
Kapasite: 23 L 

DRM452

PAK605 • 2-Varil • Standart işlev
680kg yük kapasitesi • 250 L tutma 
kapasitesi 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

PAK210 • 4-Varil • 2722kg UDL yük 
kapasitesi • 250L tutma kapasitesi 
130cm G x 130cm U x 25cm Y

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® Poli Döküleni Toplama Paleti

İçindekiler • 4 Sosis şeklinde emici 8 cm x 3 m • 12 Sosis şeklinde 
emici 8 cm x 122 cm • 12 Yastık 25 cm x 25 cm • 150 Orta Ağırlıkta 
Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağlantı 
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 730 x 550 x 1020 mm)
(İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

PIG® Orta Boy Mobil   
Konteyner Kiti - Universal

KITE202 • Kit • 184,8 L’ye kadar emiş sağlar

RFLE202 • Yedek • 184,8 L’ye kadar emiş sağlar  



New Pig size, Emici Matlarda dünyanın en 
geniş  ürün çeşitliliğini sunuyor. Dört  kolay 
adımı uygulayarak aşağıdaki pratik ‘Seçim 
Rehberi’ni kullanabilirsiniz. 

1.    Emilecek sıvıların türünü ve miktarını 
belirleyin.

2.   Emici Matı nerede kullanacağınızı ve 
ihtiyacınız olan dayanıklılık düzeyini 
belirleyin.

3.   İnsan ve araç trafiğini göz önünde 
bulundurun.

4.     Tercih ettiğiniz ambalaj tipini seçin —
PIG® Mat  kutular veya torbalar içinde 
sunulmaktadır! 
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SADECE YAĞUNIVERSAL

PIG® Mat Adı

PIG® Universal Mat

Rip-&-Fit® Universal Mat

HAM-O® Universal Mat

4 IN 1® Mat

PIG® Zorlu Görev Universal Matı

PIG® Hepsi bir arada Mat

PIG® Fil Mat

TRAFFIC MAT® Halı

PIG® Geri Dönüşümlü Elyaf Mat

PIG® Dayanıklı Yastıklı Mat

4 IN 1® Sadece Yağda Kullanım Matı

Rip-&-Fit® Sadece Yağda Kullanım Matı

PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Matı 

PIG® Kahverengi Sadece Yağda Kullanım Matı 

STAT-MAT® Mat

PIG® HAZ-MAT Matı HAZ-MAT

SADECE YAĞ

SADECE YAĞ

SADECE YAĞ

SADECE YAĞ

SADECE YAĞ

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Emilen Sıvılar
Dayanıklılık

Dayanıklı: Düşük derecede 
insan trafiği için

Ekstra Dayanıklı: Orta 
derecede insan trafiği için

Ultra Dayanıklı: Yoğun 
insan ve

araç trafiği için

HAZ-MAT

 Dayanıklılık Özellikleri

Ekstra
Dayanıklı

Ultra Dayanıklı;  yoğun 
trafiğe uygun 

 Emicilik Özellikleri

Yağları, soğutucu 
sıvıları, çözücüler 
ve su

Yağları emer, 
suyu EMMEZ

Asitler, kostikler 
ve tehlikeli 
kimyasallar için.

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar  

PIG® Fil Mat
Bkz. Sayfa 17

PIG® Dayanıklı Yastıklı Mat
Bkz. Sayfa 17

4 IN 1® Sadece Yağda Kullanım 
Matı

Bkz. Sayfa 11

TRAFFIC MAT® Halı
Bkz. Sayfa 18

Emiciler • PIG® Mat Seçme Rehberi 
Em

ic
ile

r Uygulamanız için doğru PIG® Emici Matı seçmek             hiç de kolay değildir!
Ek yardım için veya Sipariş vermek için, 

yetkili dağıtıcınızla temasa geçin.

Hepsi birlikte
düşünüldüğünde New Pig 
en geniş Mat yelpazesini 

sunmaktadır!
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Mat Ağırlıkları

Hafif Orta Ağır
Poli Torba 

içinde 
Pedler

Dağıtıcı Kutu 
içinde Pedler

Dağıtıcı Kutu 
içinde Varil Üstü 

Matları

Poli Torba 
içinde Rulolar

Dağıtıcı Kutu 
içinde Rulolar

Ambalaj Seçenekleri
Özellikler

8 katman, Emici Matımızı pazardaki en dayanıklı mat yapar.

Çok yönlü yırtma ve katlama, her işleminiz için çeşitli mat boyutları 
elde etmenizi sağlar.

Dayanıklı üst katmana işlenmiş olan kir gizleyen desen alt katman 
tarafından emilen kaçakları ve damlaları gizler.

Emici ped, rulo,bez  ve sosis şeklini alabilenbir ürün , kolay taşınır. 

Ekstra dayanıklı Mat yüksek seviyede aşınma dayanımı sunar; yüzeyde 
iplik tiftiği bırakmaz; sıvının atılması için sıkılabilir.

Kayma direncini arttırmak için bir lastik Mat tabanıyla birlikte Zor işler 
için HAM-O® Mat.

Ultra dayanım ve sağlamlık için üretilen PIG® Mat , yürüyüşün yoğun 
olduğu alanlarda kaymayı önler ve bunları temiz tutar.

Ultra dayanıklı, ısıyla birleştirilmiş yapısını en yoğun forklift trafiğinde 
bile aşınmaz. 

Emmeyi aşınma dayanımı ile birleştirir. Orta düzeyde insan trafiğine 
dayanacak şekilde kullanılmış elyaflardan yapılmıştır.

Ekstra kalın, konforlu Mat, ayak ve bacak yorgunluğunu almak
için tüm gün konfor sağlar. Zeminleri kuru ve temiz tutar.

Emici ped, rulo, silecek ve sosis şeklini alabilen bir ürün, yağı emer 
ancak suyu emmez.

Çok yönlü yırtma ve katlama, her işleminiz için çeşitli mat boyutları 
elde etmenizi sağlar. Yağları emer, suyu emmez.

Beyaz renk yağ kaçağının veya dökülenlerin emildiğini görmenizi 
sağlar; açık alanda dökülenlerin temizlenmesi için su üzerinde yüzer.

Yağı emer, suyu emmez; kahverengi renk makineler etrafındaki kiri 
gizler.

Yüksek derecede yanıcı sıvıları emerken aynı zamanda elektrostatik 
deşarj riskini de azaltır.

Acil durumda etrafa dökülebilecek asitler ve bazlar içindir. 
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Bkz. 
Sayfa

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

PIG® Beyaz Sadece Yağda 
Kullanım Matı
Bkz. Sayfa 19

STAT MAT® Mat
Bkz. Sayfa 22

PIG® HAZ-MAT Matı
Bkz. Sayfa 22

Rip-&-Fit® Sadece Yağda 
Kullanım Matı
Bkz. Sayfa 19

PIG® Kahverengi Sadece 
Yağda Kullanım Matı

Bkz. Sayfa 19

New Pig PIG® Mat Seçme Rehberi • Emiciler
Em

iciler

Rip-&-Fit® Universal Mat
Bkz. Sayfa 14

4 IN 1® Universal Mat
Bkz. Sayfa 11

Uygulamanız için doğru PIG® Emici Matı seçmek             hiç de kolay değildir!
PIG® Universal Mat
Bkz. Sayfa 5-7-9

HAM-O® Universal Mat 
(Yeşil ve Gri)
Bkz. Sayfa 15
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Kazanan:

DAYANIKLILIK

EMME İŞLEMİ

KULLANIM 
DAYANIKLILIĞI

SIVI TUTMA

KALİTE

Marka XPIG® Mat

PIG® MAT İLE MARKA X

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar  

Diğer markalar

Universal PIG® Mat, 
yağları, soğutucu 
sıvıları, çözücüleri ve 
suyu emer.

PIG® logosunu gördüğünüzde, 
yüksek kaliteli malzeme ve 
üstün tasarımlı ürünleri almakta 
olduğunuzu bilirsiniz.

Alev almaya dirençli 
olan PIG® Mat, ısıya 
maruz kaldığında 
erirken selüloz 
döşeme malzemeleri 
hemen alev alır.

Opsiyonel çok katlı sırt dokusuna 
sahip olma özelliği, zeminleri 
mükemmel düzeyde kuru ve temiz 
tutar.

Hiç kimse, PIG® Mat’ın 
kendine özgü uzun süreli 
faydalarından daha fazlasını 
sunamaz!

Isıl işlemle birbirine 
bağlanmış, yoğun 
olarak sıkıştırılmış 
polipropilen, 
PIG® Mat’a üstün 
dayanıklılık özelliği 
kazandırmaktadır.

Özel çukurlu desen, 
sıvının Mat içinde 
hızla emilmesini 
hızlandırmaktadır.

PIG® Mat, üzerinde 
dolaşıldığında, çiğnenme 
dayanıklılığından emin 
olmak için, Karşılıklı 
Aşınım Testinden (RAT 
testi) geçmiştir.

Sadece ihtiyacınız kadarını 
kullanmanız ve atığı minimize 
etmeniz için delinmiş tasarım.

Yüksek emiciliğe 
sahip ince lifler suyu 
hapseder ve Mat’ı 
kaldırdığınız zaman 
hiçbir şey dışarıya 
sızmaz ve böylece 
istenmeyen sıvıların 
dışarıya saçılmasını da 
engeller.

İş yerinizde yaşanabilecek büyük çaplı sızıntı ve dökülmelerde,  
sadece piyasadaki en güçlü emici işinizi görecektir – PIG® Mat .  Bir 
zemine serilerek  kullanılan diğer absorban malzemeler, PIG® Mat’ın 
güçlü iş performansı ve faydaları ile kıyaslanamaz. PIG® Mat çok uzun 
süre dayanacağı için kullanılan malzemeyi çok daha seyrek değiştirip, 
para ve zamandan tasarruf edeceksiniz. 

Sağ taraftaki karşılaştırma tablosunda görebileceğiniz kontrollerde 
ve aşağıdaki bölümde PIG® Mat’ı , piyasada  kendi sınıfında yer alan  
tüm malzemelerden farklı kılan özellikleri okuyabilirsiniz. Bire bir 
karşılaştırmalarda, PIG® Mat daima açık farkla  birincidir. İşyerinizi 
temiz ve güvenli tutmak için PIG® Mat’ın üstün gücüne daima 
güvenin ! 

Kirin görünmesini 
önleyen koyu gri renk.

Üstün kaliteli polimerler PIG® Mat’ı öyle güçlü 
ve esnek yapar ki, geride emilmedik bir şey 
kalmaz — diğer markalar bozulur ve geride kötü 
bir görünüm bırakırlar.

PIG® Mat, emdiği her şeyi damlatmaksızın 
içinde tutar — diğer markalar gevşek liflere 
sahip olduklarından sıvıları tutamazlar.

PIG® Mat sık olmayan yürüme trafiğine, fazla 
aşınmaksızın veya “toplanmaksızın” direnç 
gösterir — diğer markalar ise neredeyse 
anında bir aşınma sergilerler.

İÇ HİKAYE 

PIG® Mat Diğer markalar PIG® MatPIG® MatDiğer markalar

Emiciler • PIG® Mat Genel Bakış 
Em

ic
ile

r
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MAT185

MAT240

MAT2510

MAT242

MAT208

MAT203

MAT230

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

Emiciler • PIG® Universal Mat

• Metal kesimi ve bükmesi

• Araç yapımı ve onarımı 

• Ekipman üretimi 

• Kağıt üretimi ve değiştirmesi 

• Uzmanlaşmış araç üretimi 

• Makine altlarındaki damlamaları ve sızıntıları yakalamak için

• Çalışma alanlarını ve tezgah üstlerini ayırmak için

• Fazla püskürmeleri absorbe etmek için

• Onarım sırasında oluşan çok küçük döküntüleri silmek için

• Yüzeylerin, parçaların ya da ekipmanların temizliği için

Bu kullanımlar için idealdir: Bu endüstriler için tavsiye edilir:

Sıvı tutumu — saf polipropilen doku sıvıları emer ve 
emilen sıvıları tutar.

Piyasadaki hiç bir mat yüksek kalitedeki PIG® 
Mat’dan daha iyi bir performans gösteremez !
•  Mukavemet — Sekiz termal katman 

sayesinde sıvı ile doymuş olsa bile 
yırtılmaz ,kesilmez ya da yıpranmaz. 

•  Dayanıklılık— Uzun sure dayanır, daha 
az sıklıkta değiştirirsiniz ve paranızdan 
tasarruf edersiniz. 

•  Çukurlar — Eşşiz çukurlu yapısı matın 
daha kısa sürede daha fazla sıvı 
emmesini sağlar. 

PIG® Rip-&-Fit® Matın her türlü boşluğa 
uygun çoklu yırtılma yeri vardır ve atığınızı 
azaltır.

PIG® Varil Üstü Mat,  210 
litrelik varile tam olarak 
uyacak şekilde kesilmiştir.

Zeminleri tamamen kuru 
tutmak için poli sırt dokulu 
olarak da mevcuttur.

Em
iciler



Kullanımı kolay emici PIG® Mat  tesisinizi 
temiz ve güvenli tutar — ve makinelere veya 
işçilere zarar vermez.

Kil makinelerinizi bozabilir ve tüm 
tesise yayılabilir.

Em
ic
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r
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İÇ HİKAYE 

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

Hafif 
1. Küçük çaplı ‘temizle ve at’ uygulamaları için ideal Mat Pedi; 
bez, alet kutusu astarı ve  damla tutucu olarak kullanıma çok 
uygundur.

Ağır 
Daha büyük hacimli kaçakları ve döküntüler için ihtiyacınız olan 
Mat budur. Yüksek derecede emme kapasitesine sahiptir ve bu 
yüzden dökülme önleme veya uzun sürelerle yerinde bırakma 
için önerdiğimiz Mattır.

Orta 
Orta düzeyde emme kapasitesiyle Orta ağırlıkta olan Mat çok 
yönlüdür. Makineden düzensiz olarak kaçan damlaları tutmak 
veya her gün dökülenleri temizlemek üzere yerleştirin.

Bütçe ve uygulamanıza uygun PIG® Mat Pedi 
seçin.

PIG® Universal Oluklu  
Mat, dar alanlardaki  
kaçakları yakalamak 
için.  Bkz. sayfa 13.

Birlikte kullanın...

MAT155

MAT240

MAT251

MAT204

New Pig PIG® Universal Mat Pedleri • Emiciler

PIG® Mat için harcadığınızdan  daha 
fazlasını kazanırsınız! Pedlerimiz size 
maksimum  verimi sağlamak  üzere 
benzersiz özelliklere sahiptir.

•  Sonik bağlantı noktalarıyla birbirine 
bağlanan çeşitli katmanlar   PIG® Mata ek 
dayanım ve  aşınma direnci kazandırır

•  Universal emici — PIG® Mat Pedleri, 
yağları, soğutucu sıvıları, çözücüleri ve 
suyu emer

•  Zeminleri kuru ve güvenli tutar — kayma, 
takılma ve düşme riskini azaltır

•  Artırılmış sıvı tutma —  doyduğunda bile, 
PIG® Mat diğer markalar gibi arkasında 
sıvı  bırakmaz 

•  Koyu renk — koyu gri renk kiri gizler, 
böylece PIG® Mat daha uzun süre 
kullanılır ve atığı azaltır 

•  Çukurlar Matlarımızın daha kısa sürede 
daha fazla sıvı emmesini sağlar  

•  Delikler — daha küçük döküntüleri 
temizlemek için  pedleri iki parçaya ayırın

•  İstediğiniz boyutta önceden kesme —  
hızlı bir şekilde  kullanım için çeşitli pratik 
boyutlar arasından  seçim yapın

Bırakın PIG® Mat kaçakları ve damlayanları emerek 
kayma ve düşme riskini azaltsın.

Bu Pedler  
zeminlerinizi kuru ve 
güvenli tutacaktır!

Bir Dağıtıcı Kutudaki PIG® Universal Mat Pedleri
Ürün # Ağırlık Boyut # Pads /Pkg’a kadar emiş sağlar.

MAT155 Hafif 38 cm x 51 cm 100 48,1 L 

MAT135 Hafif 38 cm x 51 cm 200 83,6 L 

MAT139  Orta 38 cm x 51 cm 125 82,3 L 

MAT240  Orta 38 cm x 51 cm 100 83,6 L 

MAT251 Ağır 25 cm x 33 cm 200 37,1 L 

MAT216 Ağır 76 cm x 76 cm 50 126,4 L 

PIG® Universal Mat Pedleri
Ürün # Ağırlık Boyut # Pads /Pkg’a kadar emiş sağlar.

MAT204 Hafif 38 cm x 51 cm 200 83,6 L 

MAT412  Orta 38 cm x 51 cm 125 82,3 L 

MAT231 Ağır 38 cm x 51 cm 50 41,8 L 

MAT203 Ağır 38 cm x 51 cm 100 83,6 L 

Em
iciler
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Kirli çamuru süpürmeniz ve 
kürekle atmanız gerekir ama PIG® 
Matı gerekmez!

PIG® Matın kullanımı kolaydır! Sadece 
açın, yayın ve tutup kaldırın.

Em
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38 cm

61 cm

76 cm

9

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su içinRulo Tutucu ve Dağıtıcı, PIG® Mat Rulolarının 
kolaylıkla dağıtılmasını sağlar!
•  Dayanıklılık için 

çelik yapı

•  Serbest duran 
Tutucu (GEN256) 
102 cm genişliğe 
kadar Mat 
Rulolarının 
dağıtımı için 
sağlam bir zemin 
oluşturur

•  Duvara Monte 
Edilen Dağıtıcıda 
(MAT293) 
dağıtılırken 
Matın açılmasını 
önleyen durdurma 
mekanizması 
bulunur; 91 cm 
genişliğe kadar 
olan rulolar içindir

GEN256

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

GEN256 • 102 cm genişliğe kadar olan ruloları tutar

PIG® Mat Rulo Tutucu

MAT293 • 91 cm genişliğe kadar olan ruloları tutar

PIG® Mat Duvara Monte Edilen Rulo Dağıtıcı

MAT230

MAT202-01MAT220

Büyük işler ...küçük işler... işin ne olduğunun önemi yok, kullanmanızı 
bekleyen yüksek performanslı bir PIG® Mat Rulosu var. 10 cm’lik dar 
bir banttan raf veya tabanları kaplamaya  büyük alanları kaplayan iri 
76cm’lik rulomuza kadar uzanan seçeneklerimizle, işyerinizi temiz 
tutabilir, sıvıların yayılmasını önleyebilir, kayma ve düşme riskini 
azaltabilirsiniz.

İşinizi kolaylaştırmak için PIG® Mat her  25,5 cm’de bir delinmiştir. Bu, 
daha az atma — kesme işlemi yapmama demektir. Sadece ihtiyacınız 
olan uzunlukta koparın. Bu kadar basit! 

•  Sonik bağlantı noktalarıyla birbirine bağlanan çeşitli katmanlar   
PIG® Mata ek dayanım ve  aşınma direnci kazandırır

• İstenmeyen sıvıların yayılmasını önler

•  Universal emici — Yağları, soğutucu sıvıları, çözücüleri   
ve suyu emer

•  Koyu renk kiri gizler; PIG® Mat daha uzun süre kullanılır  
ve tasarruf etmenizi sağlar

•  Atığı azaltmak için yakılabilir

Bir Dağıtıcı Kutudaki PIG® Universal Mat Ruloları
Ürün # Ağırlık Boyut Rulo/Pkg. /Pkg’a kadar emiş sağlar.

MAT226 Hafif 25 cm x 31 m 2 33,4 L 

MAT140 Ağır 38 cm x 23 m 1 37,1 L 

PIG® Universal Mat Ruloları
Ürün # Ağırlık Boyut # Rolls /Pkg’a kadar emiş sağlar.

MAT225 Hafif 76 cm x 91 m 1 152,4 L 

MAT137 Hafif 76 cm x 46 m 1 76,2 L 

MAT245 Hafif 61 cm x 91 m 1 122,6 L 

MAT246 Hafif 38 cm x 91 m 2 152,4 L 

MAT411  Orta 76 cm x 61 m 1 161 L 

MAT153  Orta 76 cm x 46 m 1 120,7 L 

 MAT263  Orta 38 cm x 61 m 2 161 L 

MAT230 Ağır 76 cm x 46 m 1 152,4 L 

MAT202-01 Ağır 61 cm x 46 m 1 122,6 L 

MAT220 Ağır 38 cm x 46 m 2 152,4 L 

MAT211 Ağır 10 cm x 46 m 3 61,3 L 

MAT229 Ağır 25 cm x 46 m 3 152,4 L 

New Pig PIG® Universal Mat Ruloları ve Dağıtıcıları• Emiciler

MAT226
(2 kutu)

Seçebileceğiniz 
tüm boyutlara göz 

atın...

Zeminleri temiz tutmak için PIG® Matı yayın. Dayanıklı  
PIG® Mat uzun süre sağlamlığını korur, böylece daha az 
kullanarak tasarruf edersiniz.

MAT293

MAT140

Em
iciler
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PED şeklinde! RULO şeklinde!

SOSİS şeklinde! BEZ şeklinde!
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Saklama alanınız mı az? 4 IN 1® Mat, 
bir ped, rulo, bez veya sosis şeklini 
alabilir ve böylelikle siz de sadece bir tek 
ürün depolamış olursunuz! Ek olarak, 
4 IN 1® Mat, hafif, taşınabilir kutularda 
ambalajlanmıştır — böylece her yere 
taşınabilir! 

•  Bir Ped olarak kullanıldığında — 4 IN 1® 
Mat, hızla emer, dökülenleri temizleme 
işini hızla ve kolayca yerine getirir

•  Yürüyüş Rulosu olarak kullanıldığında — 4 
IN 1® Mat, ayak sürtmeleri ve yırtılmalara 
dayanıklı bir üst kaplamaya sahiptir ve 
yumuşak polipropilen alt tabaka da zemini 
sıkıca kavramaktadır

•  Sosis şeklinde bir emici olarak 
kullandığınızda — 4 IN 1® Mat, 
makinelerin yanındaki sızıntı ve 
damlamaları yakalamak için kolaylıkla 
katlanabilir; kalın, dar bir sosis  
şeklini alır

•  Bir Bez olarak kullanıldığında — 4 
IN 1® Mat, 25,5 cm’lik parçalar 
halinde yırtılabilir; ekipmanınızı 
silmek, damlamaları 
temizlemek için ihtiyacınız 
kadarını yırtın; yüzeyde 
iplik tiftiği bırakmaz ve 
yırtılmalara dirençlidir

•  4 IN 1® Universal Mat 

(MAT284, MAT235) yağları, soğutucu 
sıvıları, çözücüleri ve suyu emer

•  4 IN 1® Sadece Yağda Kullanım Matı 
(MAT484, MAT435) petrol bazlı yağları 
emer ancak suyu emmez

11

Yakın Bakış

4 IN 1® Mat’ın, 
sağlam, hızla 
emen üst örtüsü 
sıvıları hızla emici iç 
tabakaya aktarır.

Doğru PIG® Mat ürününü seçmede 
yardıma mı ihtiyacınız var? 2-3. 
Sayfalardaki ürün seçme rehberine 
bakın!

MAT484
Sadece Yağda Kullanım

MAT284
Universal

4 IN 1® Mat o kadar çok yönlüdür ki, bütün 
ihtiyaçlarınızı bu ürünle karşılayabilirsiniz!

4 IN 1® Sadece Yağda Kullanım Matı

MAT484 • Yağ Emici • 1 rulo/dağıtıcı kutu • 41 cm G x 24 m U  
Abs. 34,8 U/kutu’ya kadar

MAT435 • Yağ Emici • 1 rulo/dağıtıcı kutu • 41 cm G x 46 m U  
Abs. 66 U/kutu’ya kadar

4 IN 1® Universal Mat

MAT284 • Universal • 1 rulo/dağıtıcı kutu • 41 cm G x 24 m U 
Abs. 34.8 L

MAT235 • Universal • 1 rulo/dağıtıcı kutu • 41 cm G x 46 m U  
Abs. 66 U/kutu’ya kadar 

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

4 IN 1® Mat • Emiciler            New Pig

Universal veya Sadece 
Yağda Kullanıma Dönük 

 4 IN 1® Mat arasında 
seçim yapabilirsiniz!

Em
iciler
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BLU104
BLU101 BLU102

BLU255

BLU103

BLU100
BLU105

BLU106

BLU107

Temiz, sağlıklı bir işyeri için çözümler sunar 

PIG® Universal Mat • Emiciler             New Pig

 Ağırlık Ürün #

PIG BLUE® Varil üstü Mat
Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket

Light BLU255 25 ped/ kutu 56cm Çap. 45.4 L

Ağırlık Ürün #
PIG BLUE® Emici Mat Ped 

Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket

 BLU107 50 ped/dağıtıcı kutu 38cm W x 48cm L 45.5 L
Light BLU100 100 ped/ kutu 38cm W x 48cm L 91 L

Heavy BLU101 100 ped/ kutu 38cm W x 48cm L 129 L

BLU106 50 ped/dağıtıcı kutu 38cm W x 48cm L 64.5 L

 Ağırlık Ürün #
PIG BLUE® Emici Mat Rulo

Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket

 BLU105 1 rulo 38cm W x 46m L 77.7 L
Light BLU104 1 rulo 76cm W x 46m L 155.4 L

Heavy BLU102 1 rulo 76cm W x 46m L 242.5 L

BLU103 1 rulo 38cm W x 46m L 121.3 L

•  Yüksek emicilik — Bugüne kadar 
geliştirilen en emici mat.

•  Sızıntı bölgesi kalmaz — Sıvıyı eşit 
olarak daha iyi yayma ve tutmaya 
uygun şekilde emer.   

•  FiberFusion® teknolojisi — 
Polipropilene emiş gücü ve selüloza 
sağlamlık eklenir.

•  70% geri dönüşümlü içerik — Çevre 
dostu yapı.

PIG BLUE® Mat bugüne kadar geliştirdiğimiz en emici 
mat! 

Patent beklemede 

Patent beklemede 

Patent beklemede 

Varil Üstü Mat 210 Litrelik 
varillerin üzerine tam 
olarak uyacak şekilde 
kesilmiştir.

•  Metal kesme ve bükme

•  Araç yapımı ve onarımı 

•  Ekipman üretimi 

•  Kağıt üretimi ve değiştirmesi

•  Makine altlarındaki damlamaları ve sızıntıları yakalamak için

•  Tezgah üstleri ve çalışma alanlarını ayırmak. 

•  Fazla püskürmeleri absorbe etmek için

Bu endüstriler için tavsiye edilir:

Bu kullanımlar için idealdir:

Em
ic

ile
r
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MAT173

MAT176

MAT275

MAT283

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

MAT283

MAT285

•  Dayanıklı, yüksek derecede su geçirmez PIG® Mat üzerinde su 
geçirmeyen çok katlı zorlu görev sırt dokusu — Çok katlı bariyer 
kısmı aşağıdayken sıvıların zemine ulaşmasını kesinlikle engeller

•  Çok katlı bariyer kısım üste gelecek şekilde bir döküntünün üzerine 
yerleştirildiğinde buharların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur 

•  Zemini kuru tutarak kayma ve düşme kazalarını önlemeye yardımcı 
olur

MAT175

MAT173

Sıvıyı emer ve zeminleri temiz 
tutar — PIG® Poli-Sırt Dokulu Matı 
yayın. 

•  Sıkışık alanlardaki kaçakları yakalar; yağları, soğutucu sıvıları, 
çözücüleri ve suyu emer

•  Kimyasal dirençli polietilen kaçak önleme toplama 
bariyeri — sadece önceden kestiğiniz PIG® Matı tabana yerleştirin

•  Zemini veya çalışma alanındaki tezgahı sıvılardan uzak tutar; Mat 
doymuş bile olsa sıvılar yayılmaz

Yağ damlalarını tutmak için makinelerinizin altına 
küçük kesitli bir PIG® Oluklu Mat yerleştirin.

MAT174 • 50 ped/dağıtıcı kutu • 51 cm x 38 cm 
34,3 L’ye kadar emiş sağlar 

MAT175 • 1 rulo/torba • 46 m x 81 cm 139,3 L’ye kadar emiş 
sağlar 

MAT176 • 1 rulo/torba • 46 m x 41 cm
69,6 L’ye kadar emiş sağlar

MAT173 • 100 ped/dağıtıcı kutu • 51 cm x 38 cm 
68,7 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Zorlu Görev Universal Mat RulosuSpunbond kumaş katman ile 
kaplanmış ve bağlanmış 8 adet 
%100 ince elyaf polipropilen katman 
makineler, aletler, parçalar ve diğer 
yüzeylerdeki zorlu silme işleri için 
idealdir.

MAT285 • 50 ped/torba • 51 cm U x 39.5 cm G
44,6 L/torba’ya kadar emiş sağlar

MAT283 • 1 rulo/torba • 23 m U x 79 cm G 
63,2 L/torba’ya kadar emiş sağlar   

PIG® Universal Poli Sırt Dokulu Mat - 
Ağır

MAT275 • 75 ped • 5 taban • 51 cm x 38 cm • 61,5 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Universal Oluklu Mat - Ağır

Emiciler • PIG® Universal Mat 

Dayanıklı Mat zorlu görevler için idealdir, iplik tiftiği bırakmaz. 
•  Maksimum dayanıklılık için aşınmaya 

dayanıklı üst ve alt katman

• İplik tiftiği bırakmayan Mat; camı, nihai  
 ürünleri veya donanımları silmek için  
 idealdir. 

•  Yüksek derecede emici ince elyaflar sıvıyı 
hapseder; çukurlu modeli emmeyi hızlandırır 
ve emilmeyen sıvı kalmaz

•  Kolay koparma delikleri; sadece gerektiği 
kadar kullanın

•  Emilen sıvının geri dönüşümü için %75’inin 
kazanmak veya atmak için sıkın

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Em
iciler
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MAT208

25,5 cm

51 cm

9,5 cm

MAT242

İhtiyacınıza göre Rip-&-Fit® Mat boyutunuzu belirleyin.

Önce

...veya köşelerin 
ve kare şeklindeki 
yüzeylerin etrafına 

takın.

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Varillerinizin üstü böyle mi 
duruyor? Onları PIG® Varil Üstü 
Matları ile temizleyin!

Sonra

Duvara monte edilen 
dağıtıcı kutu , PIG® 
Varil Üstü Matları 
istediğiniz yere 
asmanızı sağlar. 

Temiz, sağlıklı bir işyeri için çözümler sunar 

Yenilikçi PIG® Varil Üstü Matı varilin etrafını 
temiz tutar — varilinizin kenarlarına gelen 
ve temiz zemininize damlayan kirli ve 
tehlikeli pompa damlalarına artık son! Artık 
varilinizin üzerinde birikinti ve kirli bezler 
bulunmayacak. 210 L varillere takılır.

•  Varil hunileriyle birlikte bir benzin ölçeği 
kullanmak için önceden 3/4” tapa açıklığı 
bırakın

•  PIG® Universal Varil Üstü Matı 
(MAT244, MAT208) yağları soğutucu 
sıvıları, çözücüleri ve suyu emer; hafif 
veya ağır olarak mevcuttur

•   PIG® Kahverengi Sadece Yağda 
Kullanım Varil Üstü Matı (MAT508) 
petrol bazlı yağları emer ancak suyu 
emmez; ağır versiyonu mevcuttur

Pompadan damlayanları emerek zemini temiz tutar!

•  Yatay olarak her 9,5 cm’de ve dikey 
olarak her 25,5 cm’de deliklidir — israfın 
azaltılmasına yardımcı olur ve ISO 14001 
yönergelerine uyar; sadece ihtiyacınız 
kadarını koparın 

•  Sonik bağlantı — sağlamlık katar ve hızlı 
emiş sağlar

•  Universal emici  — Yağları, soğutucu sıvıları, 
çözücüleri ve suyu emer

•  Dağıtıcı kutu (MAT242) veya Tek Ruloluk 
Poli Torba (MAT243) mevcuttur

MAT244 • 25 ped • Hafif 56 cm Çap. • 13,2 L/kutu’ya kadar 
emiş sağlar  

MAT208 • 25 ped • Ağır   56 cm Çap. • 26 L/kutu’ya kadar 
emiş sağlar 

PIG® 210 L Universal Varil Üstü Matları

MAT508 • 210 L Varil Üstü Matı • 25/kutu • 56 cm Çap.
26 L/kutu’ya kadar emiş sağlar 

PIG® Kahverengi Sadece Yağda  
Kullanım Varil Üstü Matı Ağır

Rip-&-Fit® Universal Mat Ruloları Ağır

MAT242 • dağıtıcı kutuda 1 rulo  • 38 cm x 18 m 
29,7 L/kutu’ya kadar emiş sağlar 

MAT243 • 1 rulo/torba • 38 cm x 46 m • 74,3 L/torba’ya kadar emiş sağlar

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Rip-&-Fit® Matın, Sadece Yağda 
Kullanım ve HAZ-MAT Sürümleri de 
mevcuttur. 
Bkz. sayfa 19-22

PIG® Universal Mat • Emiciler           New Pig

Rip-&-Fit® Matı dar veya 
geniş olan büyük alanları 
kaplamak için kullanın...

Em
ic

ile
r



15

MAT267

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Gözlerinizin önünde yağın nasıl 
kaybolduğunu izleyin!

Kaçaklar, damlalar ve döküntüler kısa sürede kaybolur, 
böylece HAM-O® uzun süre kullanılır ve masrafı azaltır!

MAT115 • 2 rulo/torba Orta ağırlık • Gri 
46 m x 41cm • 179,5 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® HAM-O® Universal Mat Rulosu - Gri

MAT269

Gri deseni (solda) veya orijinal yeşil 
“kamuflaj” desenini (yukarıda) seçin.

MAT268

HAM-O® Matımıza 250 mL yağ döktük ve 
yağ kısa sürede alt katmana geçti...

...üst katman halen temiz görünürken 
zemin kuru kaldı!

MAT267 • 1 rulo/dağıtıcı kutu • 41 cm x 46 m
89,7 L/kutu’ya kadar emiş sağlar

MAT268 • 100 ped/dağıtıcı kutu • 41 cm x 51 cm
98,8 L/kutu’ya kadar emiş sağlar

MAT269 • 1 rulo • 81 cm x 46 m •  179,5 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

PIG® HAM-O® Universal Mat Pedleri 
& Ruloları - Yeşil Ağır

PIG® HAM-O® Universal Mat - Gri
Ağır

MAT116 • 1 rulo/torba • 81 cm x 46 m • 179,5 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

MAT437 • 1 rulo • 81 cm x 46 m • 179,5 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® HAM-O® Sadece Yağda Kullanım 
Mat Ruloları Ağır

MAT116

Görmeden inanmayın! HAM-O® Matın domuzlu deseni kaçak ve 
damlalarınızı gizlemezse tüm paranızı geri alacaksınız!

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

Emiciler • PIG® HAM-O® Universal Mat 

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

Sadece sözümüzle yetinmeyin — HAM-O® 
Matın kir gizleyen desenini işyerinizde deneyin 
ve işe yaradığını gözlerinizle görün. Memnun 
olmazsanız, tüm harcamanızı geri ödeyeceğiz. 
Susamış binlerce domuz, kaçak ve damlaların 
yok olmasını sağlayan güzel bir “kamuflaj” 
deseni oluşturur. Uzun süre kullanılan 
dayanıklı Mat israfın azaltılmasıyla ilgili ISO 
14001 yönergelerine uygundur.

•  Her Ped bir litre yağ, soğutma sıvısı veya su 
emer (deseni etkileyebileceğinden çözücüler 
için önerilmez)

•  Dayanıklı üst katman yoğun insan trafiğinde 
bile uzun süre dayanır

•  25,5 cm’de bir delik bulunur

Em
iciler
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Teknik İpucu

New Pig PIG® Yürüme Matları • Emiciler

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Islak Alanlar

MAT279

DIKKAT: Geri dönüşümlü 
elyafların doğal özelliklerinden 
dolayı renkleri değişik olabilir.

MATE124-150 • 1 Mat Tabanı • 86 cm G x 154 cm U 
10 HAM-O® Mat pedleri (81 cm x 1,5 m) •  66,9 L/torba’ya kadar emiş sağlar

RFLE116-150 • 1,5 m Mat Tabanı için 10 Değiştirme pedi
(81 cm x 1,5 m) • 66,9 L/torba’ya kadar emiş sağlar

PIG® Hepsi Bir Arada Nitril Mat

Tamamen temiz ve sağlıklı!
PIG® Hepsi Bir Arada Nitril Mat, onu kimyasal 
dirençli yapan saf nitril lastikten üretilmiştir; 
kimyasallar, soğutma sıvıları ve çözücülerin 
kullanıldığı alanlarda kullanım için idealdir.

PIG® Geri Dönüşümlü Elyaf Matımızda emme 
işlemini orta derecede aşınma direnciyle 
birleştirdik. Size çok ucuza mal olan bu 
dayanıklı, emici matı oluşturmak için %100 
geri dönüşümlü elyaf kullandık! Kil ve 
kartonun temiz, sağlıklı ve karşılanabilir 
alternatifidir.

Aşınma direnci 
özellikleri, orta 
derecede insan trafiği 
için idealdir. Susamış 
geri dönüşümlü 
elyaflar rulo başına 
199 L’ye kadar 
yağ, soğutma sıvısı, 
çözücü ve suyu emer. 

Ekonomik PIG® Geri Dönüşümlü 
Elyaf Mat zeminleri kuru tutar 
ve orta derecede insan trafiğine 
dayanıklıdır.

MAT279 • 12 ped ve 1 taban • Taban: 96 cm x 142 cm, 
ped: 90 cm x 136 cm • 53 L/paket’e kadar emiş sağlar

MAT277 • 12 değiştirme pedi • 90 cm x 136 cm 
53 L/paket’e kadar emiş sağlar

MAT278 • Sadece Taban • 96 cm x 142 cm x 6 mm 

MAT276 • 1 rulo • 91 cm x 61 m • 199 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

PIG® Geri Dönüşümlü Elyaf Mat Pedleri ve 
Ruloları

PIG® Hepsi Bir Arada Matın kişisel 
ihtiyaçlarınıza uygun benzersiz 
özellikleri vardır. 

PIG® Hepsi Bir Arada Mat (solda 
gösterilen), kesme ve oyulma 
direncinin yanı sıra mükemmel darbe 
ve aşınma direncine sahip olmakla 
birlikte yağlar, yakıtlar, çözücüler 
ve hidrolik sıvılarla kullanıma uygun 
değildir. 

Diğer yandan PIG® Hepsi  Bir arada 
Nitril Mat (aşağıda gösterilen) 
neredeyse kusursuz bir kimyasal 
dirence sahiptir; kimyasallar, yağlar, 
çözücüler ve yakıtların kullanıldığı 
alanlarda kullanım için idealdir.

PIG® Hepsi Bir Arada Matlar genellikle 
montaj hatları gibi “kuru” alanlarda 
kullanım için uygunken Nitril Matlar, 
garajlar ve atölyeler gibi “ıslak” 
çalışma alanlarında kullanım için 
mükemmeldir. 

Lastik matların aynı zamanda 
ergonomik olarak faydalı olduğunu 
biliyor muydunuz? Sert zemin 
yüzeylerinde uzun sürelerle ayakta 
durmak gövdeye kan akışını büyük 
oranda azaltır. Çalışanlar rahatsızlık, 
acı ve fiziksel yorgunluk hissedebilirler. 

Diğer yandan bir çalışan konforlu lastik 
mat üzerinde çalışırsa, kasları hafifçe 
kasılacak ve matın esnekliğine uyum 
sağladıkça genişleyecektir. Bu kas 
hareketi kan akışını arttırır ve önemli 
oranda yorgunluğu azaltır.

Doğru PIG® Hepsi Bir Arada 
Matın seçilmesi

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

•  Yeniden kullanılabilir, kimyasal maddelere 
dayanıklı nitril Tepsi tamponlama ve 
havalandırma için arka bölümde yükseltilmiş 
bağlantı parçalarına sahiptir; tutkal kaplı veya 
yeni boyanmış yüzeylerde bile  
yorgunluk giderme ve kaymayan güvenli 
taban sağlamaktadır

•  Sıvı geçirmeyen kauçuk Tepsi zeminlerin kuru 
kalmasına yardımcı olmak üzere fazlalılıkları 
tutarken HAM-O® Matı sıvıları emer

•  Dayanıklı üst Mat katmanı ağır ayak trafiği 
koşullarında bile yırtılmaz; pahlı Tepsi kenarları 
pürüzsüz geçiş oluşturmaktadır

Emici/yorgunluk önleyici Mat kombinasyonu ile 
çalışanlarınız konforlu ve zeminleriniz kuru olsun.

MATE907

RFLE906 • Yedek • 10 ped/paket
81cm G x 150cm U • 58,5Lt/pakete kadar emer

RFLE907 • Yedek • 10 ped/paket
81cm G x 300cm U • 117,1Lt/pakete kadar emer

MATE906 • 58,5Lt’ye kadar emer

PIG® Hepsi-1 Matta

MATE906 İçeriği • 1 - 91cm x 162cm PIG® Yorgunluk Önleyici Mat 
Tepsisi • 10 - 81cm x 150cm PIG® Hepsi-1 Matta Yedek

MATE907 • 117,1Lt’ye kadar emer

MATE907 İçeriği • 1 - 91cm x 314cm PIG® Yorgunluk Önleyici Mat 
Tepsisi • 10 - 81cm x 300cm PIG® Hepsi-1 Matta Yedek

HAM-O® Matın kaymasını  
önlemek için tepsi içindeki  
tutma yerleri.

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Matları yerinde tutmak ve 
zeminleri kuru tutmak için 
yeniden kullanılabilen bir nitril 
lastik Taban (MAT278) kullanın.
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MAT270

MAT234

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin 

Fil Mat 
üzerindeki poli 
sırt dokusu 
yağın zemine 
ulaşmasını 
engeller.

Neden Fil Mat ismini verdik? Bu tür bir yoğun trafik 
bile ona zarar veremeyeceği için!

Emiciler • PIG® Yürüme Matları 

Fil Mat — ekstra “yürüme” dayanımı için zig-zag şeklinde üretilen 
yüksek derecede emici PIG® Mat.

PIG® Fil Mat, emicilik VE zemin kavrama 
koruması sunan tek yoğun trafik Matıdır. 
Yürüme alanları kuru ve güvenli kalır ve 
kirler ile sıvıların yayılması minimuma iner. 
Orijinal emici PIG® Matımız yoğun insan 
trafiğine dayanmak üzere zig zag şeklinde 
dikilmiştir. Çok dayanıklı olduğu için daha 
az değiştirilir. (Daha uzun süreli aşınma 
dayanımı için zig-zag kısmını üste getirin.)

PIG® Fil Mat Ruloları (MAT256, MAT234) 
yürüyüş yolları ve çalışma alanları için 
idealdir; PIG® Poli Sırt Dokulu Fil Mat 
Rulosu (MAT270) sıvıların zeminlere 
ulaşmasını önler. 

PIG® Fil Mat Pedleri (MAT286) raflar ve 
tezgahlarda dayanıklı bir emici astar olarak 
kullanım için idealdir. 

Çalışanlar günün çoğunu ayakta geçirir. Ekstra kalın, konforlu PIG® 
Dayanıklı Yastıklı Matımız, ayak ve bacak yorgunluğunu almak için tüm 
gün konfor sağlar. Zeminleri kuru ve güvenli tutar.

•  Her rulo 114 litreye kadar sıvı emerek çalışma alanınızda 
kaygan birikintilerin oluşmasını engeller; kayma ve düşmelerin 
engellenmesine yardımcı olur

•  Yaklaşık 6,35 mm kalınlık

Bu dayanıklı, yumuşak Mat yorgunluğu alır ve zeminleri kuru tutar.

Bacak yorulmasını 
gidermek için özel 
yastık tasarımıyla 
birlikte Mat 6,35 mm 
kalınlıktadır.

MAT234 • 1 rulo/torba • 84 cm G x 46 m U
87 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

MAT256 • 1 rulo/torba • 84 cm G x 23 m U
45,4 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

PIG® Fil Mat 

MAT286 • 100 ped/torba • 42 cm G x 51 cm U
49,2 L/torba’ya kadar emiş sağlar

MAT270 • 1 ped/torba • 79 cm G x 30,5 m U
56,7 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

MAT228 • 1 rulo/torba • 23 m x 91 cm • 114 L/’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Dayanıklı Yastıklı Mat

Dayanıklı Mat 
yuvarlanmaz veya 
yıpranmaz; küçük 
kesidi takılma 
tehlikesini önler.

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Em
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MAT223

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Dayanıklı, ısıyla birleştirilmiş TRAFFIC MAT® 
Halı forklift trafiğinde bile yırtılmayacak ve 
yıpranmayacaktır.

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

PIG® Yürüme Matları • Emiciler                        New Pig 

MAT218

Kaçak yapan makinelerin yakınındaki 
yürüyüş alanları ve forklift trafiğinin 
olduğu alanlar kaygan ve tehlikeli olabilir. 
Kil ve kartonun bu alanları daha temiz ve 
güvenli hale getirmek için yapabileceği 
hiçbir şey yoktur. Bunlar yerine bir 
TRAFFIC MAT® Halı kullanın — çalışanları 
korumak için 2 pratik genişlikten birini 
seçin.

En dayanıklı Halımız, TRAFFIC MAT® Halı, 
yoğun trafiğe dayanmak üzere ısıyla 
birleştirilmiş ve iğneyle zımbalanmıştır. 
%100 polipropilen 148 litreye kadar 

yağ, soğutma sıvısı, çözücü ve su emerek 
zeminlerinizi kuru tutmanıza yardımcı 
olur.

TRAFFIC MAT® Poli sırt dokulu Halı 
(MAT223) sıvıların zeminlere ulaşmasını 
engeller. Mat, poli sırt dokusu yukarıda 
olacak şekilde bir döküntünün üzerine 
yerleştirildiğinde zararlı yanıcı veya 
rahatsız edici buharların ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olur.

MAT218-01
(2 rulo/torba)

MAT223

TRAFFIC MAT® Halıları

MAT218 • 1 rulo/torba• 91 cm G x 91 m U 
148 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

MAT218-01 • 2 rulo/torba • 46 cm G x 91 m U 
74 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

MAT247 • 1 rulo/torba • 61 cm G x 91 m U
98,4 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

MAT223 • Poli sırt dokulu • 1 rulo/torba 
91 cm G x 30 m U • 49 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

Sıvıları zeminlerinizden uzak tutun! Poli sırt 
dokumalı TRAFFIC MAT® Halımızı deneyin.

MAT218

En dayanıklı Halımız —  
rahatça üzerinde sürüş 

yapabilirsiniz!
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MAT440

MAT401

MAT462

MAT442

MAT461

MAT4510

MAT443

MAT403

MAT423

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin 

Emiciler • PIG® Oil-Only Mat

PIG® Sadece Yağda Kullanım Matı yağ bazlı sıvıları emer ama tek 
damla suyu emmez.

•  Döküm ve diğer temel metal ürünleri üretimi 

•  Yağ ve gaz ekstraksiyonu 

•  Araç yapımı ve onarımı 

•  Kamu hizmetleri  
(itfaye ekipleri /döküntü müdahale takımları )

•  Askeriye 

•  Sudaki yağ döküntülerini emmek 

•  Makinelerin altına sızan yağ damlalarını yakalamak 

•  Bakım ve onarım sırasında oluşan yağları silmek   

•  Jeneratör sızıntılarını emmek 

•  Araçlardan dökülen sızıntıları emmek 

Bu kullanımlar için idealdir:

Bu endüstriler için önerilir: 

•  Suyu iter — Hiç su emmeden yağ 
bazlı sıvıları emer, doysa bile su 
üzerinde yüzer.

•  Yüksek derecede verimli  —  Suyu 
itme özelliği sadece yağı absorbe 
etme ihtiyacınız olduğunda verimi 
maksimize eder.

•  Sızıntıyı gösterir — parlak beyaz 
renk size yağın durumu   
hakkında uyarır.

•  PIG® kalitesi — güçlü ,dayanıklıdır  
ve universal PIG® Mat gibi  
hızlı emer.  

PIG® Tezgah Üsü Dağıtıcı Kutuda Sadece Yağda
Kullanım Matı

Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket 

Heavy MAT4510 4 x 25 ped 33cm G x 25cm U 37.1 L

PIG® Bir Dağıtıcı Kutu içinde Beyaz Sadece Yağda 
Kullanım Mat Ruloları

Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket 

Heavy MAT440 100 ped/dağıtıcı kutu 38cm G x 51cm U 83.6 L

PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Mat Pedleri
Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket 

Light MAT423 200 ped/torba 38 cm G x 51 cm U 83.6 L

Heavy MAT415 50 ped/torba 38 cm G x 51 cm U 41.8 L

MAT403 100 ped/torba 38 cm G x 51 cm U 83.6 L

Medium MAT460 125 ped/torba 38 cm G x 51 cm U 82.3 L

PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Mat Ruloları
Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket 

 MAT419 1 rulo/torba 76cm G x 91m U 152.4 L
Light MAT462 1 rulo/torba 76cm G x 46m U 76.2 L

Heavy MAT425 2 rulo/torba 38cm G x 46m U 152.4 L

MAT424 1 rulo/torba 61cm G x 46m U 122.6 L

Medium MAT461 1 rulo/torba 76cm G x 61m U 161 L

 MAT401 1 rulo/torba 76cm G x 46m U 152.4 L Rip-&-Fit® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Mat Rulo
Miktar/Paketleme Ebat Absorbe etme/Paket 

Heavy MAT442 1 rulo/ dağıtıcı kutu 38cm G x 18m U 29.7 L

MAT443 1 rulo/torba 38cm G x 46m U 74.3 L

 Ağırlık Ürün #

Ağırlık Ürün #

Ağırlık Ürün #Ağırlık Ürün #

 Ağırlı Ürün #

Em
iciler



PIG® Beyaz Sadece Yağda 
Kullanım Matları suda 
yüzer! Bunu nasıl yaptık?

Sudan daha hafif olan yağ, su üzerine 
döküldüğünde yüzer. Yağı sudan 
emmek isterseniz suda yüzen bir emici 
kullanmanız gerekir.

PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım 
Matının üretildiği polipropilen doğal 
halinde su sevmeyen bir malzemedir. 
Polipropilen de sudan hafiftir, bu yüzden 
bir su kütlesi üzerine yerleştirildiğinde 
yüzeyde kalır ve yağı emmeye başlar.

PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Matı 
tamamen doya bile su içine batmaz! 
Bunun nedeni yağ ve propilenin toplam 
özgül ağırlığının suyun özgül ağırlığını 
aşmamasıdır.

Bu, PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım 
Matının sudan kolayca alınmasını 
sağlayarak yağ döküntülerinin hiç 
olmadığı kadar çabuk ve kolay bir 
şekilde sudan temizlenmesini sağlar!

Ayrıca yağla ilgili uygulamalarınız için 
PIG® Kahverengi Sadece Yağda Kullanım 
Matları da üretiyoruz. 

İÇ HİKAYE 

PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım 
Matını  bakım uygulamalarında kullanın.  
Parlak renk, makine kaçaklarının 
erkenden fark edilmesini sağlar.

20
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0,01

0,55+/ - 5 kV

YokYok

+/ - 5 kV

STAT-MAT® Pedleri ve Ruloları 
aşağıdakilerin emilmesi için idealdir:

• Aseton • Benzen 
• Benzin • Tolüen 
• Ksilen • İzopropil 
• Mineral Ruhu  • Jet  
     Yakıtı 

İÇ HİKAYE 

Yanıcıları saklama? STAT-MAT® ideal 
bir raf astarı olarak kullanılabilir.

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin 

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

Emiciler • STAT-MAT® Pedleri ve Ruloları 

Özel olarak işlem 
görmüş statik elektrik 
dağıtıcı ambalaj 
alev alma olasılığını 
minimuma indirir.

STAT-MAT® Pedleri ve Ruloları daha emniyetli 
çalışmanızı sağlar! Dökülen veya damlayan 
çözücülerin ve temizleme sıvılarının absorbe 
edilerek kaldırılması için idealdir. Petrol bazlı 
sıvıları emmesinin yanı sıra statik elektriği 
yok etmek üzere işlem görmüştür. Ayrıca 
yanıcı gazların bulunabileceği kuru, kapalı 
alanlarda, yakıt doldurma alanlarında ve aşırı 
soğuk ortamlarda kullanım için kusursuzdur. 
Statik yüklerden dolayı hassas elektronik 
cihazların uğrayabileceği olası hasarları 
azalttığı için elektronik endüstrisinde kullanım 
için çok uygundur.  

•  STAT-MAT® Pedleri ve Ruloları statik 
elektriği yok etmek üzere özel olarak 
formüle edilmiş bir topikal çözelti ile işlem 
görmüştür  

•  Özel statik elektrik dağıtıcı torbalarda 
ambalajlanmıştır — statik elektriğin sorun 
teşkil ettiği alanlarda statik yükleri dağıtır

•  Diğer PIG® Matlardaki bazı özelliklere 
sahiptir — hızlı emen çukurlarla birlikte 
sağlam, yüksek derecede emici katmanlar

•  Petrol bazlı sıvıları emer ancak suyu 
emmez — açık alanın temizliği için idealdir.

•  Deliklidir — rahatça istediğiniz boyutta 
koparın; sadece ihtiyacınız kadarını kullanın 
ve israfı minimuma indirin

•  Hafif ve ağır versiyonları mevcuttur —
bütçenize ve uygulamanıza göre   
ağırlığı seçin

•  Pembe renkli ambalaj ve kabartmalı Matlar 
STAT-MAT® Emicileri diğer matlardan ayırır

Özel işlenmiş STAT-MAT® Pedleri ve Ruloları statik elektrik 
oluşturma riskini azaltmaya yardımcı olur. 

MAT414

MAT402

STAT-MAT® Pedleri

MAT414 • Ağır • 50 ped/torba • 38 cm G x 51 cm U
41,8 L/torba’ya kadar emiş sağlar

MAT214 • Ağır • 100 ped/torba • 38 cm G x 51 cm U
83,6 L/kutu’ya kadar emiş sağlar 

MAT215 • Hafif • 200 ped/torba • 38 cm G x 51 cm U
83,6 L/kutu’ya kadar emiş sağlar 

STAT-MAT® Ruloları

MAT402 • Ağır • 1 rulo/torba • 76 cm G x 46 m U 152,4 L/rulo’ya 
kadar emiş sağlar 

Yük Bozulma Zamanı
(sn)

Geçti/Kaldı

Kaldı

Numune  “B”

Numune  “A”

Kaldı

Geçti

NFPA Testi*, STAT-MAT® Emicilerin tamamen kusursuz 
olduğunu kanıtlıyor!

*National Fire Prevention Association (Ulusal Yangın Önleme Derneği) Testi bir ABD test 
standardıdır. 

Yok = “B” örneği, testten önce başlangıçta statik yüke sahip olmasından dolayı statik bozulma 
gereksinimlerini karşılayamamıştır. Tüm test bilgileri için, yerel dağıtıcınızla temasa geçin.

Üç statik elektrik dağıtıcı mat, NFPA 99 
yöntemleri kullanılarak statik bozulma 
açısından test edilmiştir. Örnek matların 
her birine 5000 volt elektrik verilmiş 
ve ardından matların güç kaynağı ile 
bağlantıları kesilmiştir. Bir statik bozulma 
ölçer kullanılarak, her örneğin 500 voltluk 
bir kesme seviyesine kadar statik elektriği 
dağıtma süresi ölçülmüştür. Tehlikeli 

maddelerle kullanıma uygun emicilerin 
bozulma süresi 0,50 saniyenin altında 
olmalıdır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği 
gibi sadece  
STAT-MAT® Emiciler testi geçmiştir!

Em
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MAT301

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve Tehlikeli Kimyasallar için.

MAT343

Delikli Rip-&-Fit® HAZ-MAT Ruloları tüm alanlara 
uyacak şekilde ayarlanabilir ve sarfiyatı azaltır. 

Rip-&-Fit® Matın delikleri istediğiniz 
boyutları elde etmenizi sağlar; standart ped 
veya rulonun uymayacağı yerler için çok 
uygundur. Tehlikeli maddelerin birçoğunu 
ve çeşitli sıvıları emer. Taşıma sapı olan 
kullanışlı bir kutuda torbalanmış veya 
ambalajlanmış olarak mevcuttur.

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve Tehlikeli Kimyasallar için.

MAT301

MAT343 • 1 rulo/torba • 46 m x 38 cm • 74,3 L/’ye kadar emiş sağlar

MAT342 • 1 rulo/dağıtıcı kutu • 18 m x 38 cm • 29,7 L’ye kadar emiş sağlar 

Rip-&-Fit® HAZ-MAT Rulosu 

PIG® HAZ-MAT Matı

MAT351 • Ağır • 100 ped/kutu 
25 cm x 33 cm • 37,1 L/kutu’ya kadar emiş sağlar

MAT309 • 1 rulo • 76 cm x 46 m • 152,4 L’ye kadar emiş sağlar

PIG® HAZ-MAT Ruloları Ağır

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

PIG® HAZ-MAT Pedleri ve Ruloları • Emiciler           New Pig

MAT301 • Ağır • 100 Ped • 38 cm x 51 cm 83,6 L’ye kadar emiş 
sağlar

PIG® HAZ-MAT Mat Pedleri 

MAT302 • Hafif • 200 ped • 38 cm x 51 cm 83,6 L’ye kadar emiş 
sağlar

PIG® HAZ-MAT Pedleri

•  % 100 polipropilen- asitleri kostikler ve 
tehlikeli sıvıları emer. 

• Parlak pembe renk kolaylıkla görülebilir,  
 emici malzemelerin gereksiz yere   
 kullanılmasını önler.

•   Özel çukurlu desen — sıvının Mat içinde 
hızla emilmesini sağlar

•   25,5 cm’de bir deliklidir, 76 cm’lik rulolar 
ise ortadan delinmiştir. Sarfiyatı azaltmak 
için istenilen boyutta koparılır.

•   Ruloları geniş alanlar için, Pedleri daha 
küçük döküntüler için kullanın

•   Hafif veya ağır versiyonlar arasında seçim 
imkanı

•  PIG® HAZ-MAT Pedleri, Dağıtıcı Kutu 
içinde (MAT351) — tezgah üstlerini 
hızlı bir şekilde temizlemek için idealdir; 
erişimi kolay tezgah üstü dağıtıcı kutu 
içinde ambalajlanmıştır

PIG® HAZ-MAT Pedleri ve Rulolarını  asitler , kostikler ve 
tehlikeli kimyasalların emilmesi için kullanın. 

DİKKAT: Bağımsız testler PIG® HAZ-MAT ürünlerinin birçok asidik 
ve yanıcı madde ile uyumlu olduğunu ve bunları emebildiğini 
göstermiştir. Kontrolümüz dışındaki uygulamayla ilgili değişkenler 
ve şartlardan dolayı New Pig bu ürünün istediğiniz ölçüde emiş 
yapacağını garanti edememektedir. 

Verimi ve güvenliğinizi garanti etmek için satın almadan önce PIG® 
HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme testine 
tabi tutmanızı öneririz. Test örnekleriyle ilgili herhangi bir sorunuz 
veya ihtiyacınız olduğunda yerel dağıtıcınızla temas kurun.

MAT309

MAT302

MAT351

MAT310 • Ağır • 50 ped/torba • 38 cm G x 51 cm U 41,8 • L/
torba’ya kadar emiş sağlar 

PIG® HAZ-MAT Pedleri

Pembe renk tehlikeli 
döküntüler için 

olduğunu anlamanızı 
sağlar! 

Tehlikeli kimyasalların 
emilmesinde daha etkili 
sonuç için PIG® HAZ-MAT 
Sosisleri ve Yastıklarıyla. 
Bkz. sayfa 27.

Birlikte kullanın...

MAT342
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1.  Kil gerçekte hiçbir şeyi emmez; 
sadece sonunda etrafa yayılan sıvıyla 
kaplanır.

2.  Kil ağırdır ve taşıması zordur. 
Ortalama kil torbası 18-22 kg gelir. 
Taşıması, süpürmesi ve kürekle atması 
zordur.

3.  Kil aşındırıcıdır. Kumlu parçacıklar 
hassas makine parçalarına zarar 
verebilir.

4.  Kil tüm işyerinize yayılır. Kil 
ayakkabılarınıza yapıştığı için tüm 
tesise veya ofise yayılır.

5.  Kilin sağlığa zararlı olduğu 
bilinmektedir. Bazı killer kronik 
akciğer hasarı  oluşturabilen silisyum 
dioksit parçacıkları içerebilir. 

6.  Kilin atılması masraflıdır ve 
zaman kaybı yaratır.  Kirli çamurun 
süpürülmesi ve kürekle atılması uzun iş 
saatlerini alır.

Halen kil mi kullanıyorsunuz? İşte vazgeçmek için 6 iyi 
sebep!

İÇ HİKAYE 

PIG® SÜPER Sosis
New Pig’in sunduğu en susamış sosis! Yüksek 
miktarda makine kaçakları için çok uygundur. Bkz. 
sayfa 24.

PIG® HAZ-MAT Sosisi 
HAZ-MAT  Sosisler, asitler , kostikler ve tehlikeli 
kimyasal döküntülerini tutar ve emer. Bkz  sayfa 
27.

Emiciler • PIG® Sosis Şeklinde Emici Seçme Rehberi 

Doğru kullanarak Sosislerinizden daha fazla 
verim elde edin.

PIG® Emici Sosis  
nasıl seçilir.
New Pig tüm kaçak ve döküntülerde 
işyerinizde doğru emicinin bulunması için 
10’un üzerinde Sosis çeşidi sunmaktadır:

PIG® Emici Sosislerin doğru şekilde 
kullanılması zeminlerinizi temiz, işyerinizi 
güvenli tutmanın en ekonomik yoludur.

Aşağıdaki 3 basit adımı uygulayın:
1.  Kaçak yapan makinenin etrafındaki 

tüm başıboş emicileri, bezleri ve diğer 
molozları temizleyin. PIG® Emici Sosisler, 
zeminle ve emeceği sıvıyla doğrudan 
temas ettiğinde en iyi şekilde işlev görür.

2.  PIG® Emici Sosisi sorunlu alanın etrafına 
yerleştirin ve merkezine doğru sıvıları 
nasıl çektiğini izleyin. Tipik sorun yaratan 
yerler makine 
kaideleri, damla 
tavalarının etrafı, 
çıkıntılar gibi 
alanlardır. 

3.  Doydukça düzenli 
olarak atın. 
Sosisi değiştirme 
zamanının 
geldiğini sıvıların zemine sıvanmasından 
veya alt taraftan geçmesinden 
anlayabilirsiniz. 
Basit bir şekilde 
kaldırıp atın ve 
yenisini koyun.

Faydalı ipuçları:
•  Sosisleri 

yerleştirirken 
dolguyu eşit olarak 
dağıtmak için iki 
uçtan da tutun ve sallayın. Bu, yüzeyle iyi 
bir temas sağlayacaktır.  DİKKAT: En iyi 
şekilde yerleştirilebilmesi için Sosisler tam 

kapasiteyle doldurulmamıştır.

•  En iyi sonuç için Sosisleri gevşek emicilerin 
üzerine veya birbirinin üzerine koymayın.

• Sosisleri uç uca yerleştirirken 8 cm 
birbiriyle temas edecek şekilde yan yana 
yerleştirin.

New Pig halen PIG® 
ORİJİNAL Emici Sosislerde  

toprak 
 mısır koçanı dolgu  

kullanmaktadır. Bu daha 
hafif ve kilden daha 

emicidir.

PIG® ORİJİNAL Emici 
Sosis: Kilden çok 
daha iyidir, yeni bir 
endüstriyel çığır 
açmıştır. 

PIG® ORİJİNAL Sosis
New Pig’in en esnek Sosisleri rahatça 
makinenin etrafına yerleştirilir ve bu, kaçakları 
emmenin en ekonomik yoludur.  Bkz. sayfa 24.

PIG® MAVİ Sosis
Benzersiz zemin kavrama yeteneği bu Sosise 
kaçak yapan makineler ve döküntülerde 
kullanılabilecek şekilde çok yönlülük kazandırır. 
Bkz. sayfa 24.

PIG® Sadece Yağda Kullanım Sosisi
Suyu emmeden yağı emmek için açık veya kapalı 
alanlarda kullanın. Bkz. sayfa 26.
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404

PIG210

4048

PIG202

•  Güçlü ve sağlam yapı sosislerin zeminde durmasına ve sıvıları 
geri tutmasına yardım eder.  

•  Yoğun vermikülit dolgu PIG MAVI Sosisle zemin arasında 
sızdırmazlık sağlar-en etkili set çekme sosisimizdir. 

•  Çok yönlü sosisler işyerinizdeki tüm alanlarda kullanıma 
uygundur. 

•  Sosis doymuş hale 
geldiğinde sadece 
yenisiyle değiştirin.

Önce 

Sonra

UNIVERSAL Yağ,Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

• En emici ürünümüz olan Sosis yoğun kaçaklar için idealdir 

•  % 100 geri dönüşümlü selüloz dolgu çevre dostudur , metre 
başına 3,8 lt sıvıya kadar emiş sağlar.

•  Kolayca makine kaidelerine uyum sağlar-kirli granül emicileri saf 
dışı bırakır.  

• Atığı azaltmak için  
 yakılabilir.  

PIG® SUPER Sosisler uzun süre kullanılır ve 
tasarruf sağlar !

UNIVERSAL Yağ,Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

En İyi Emici ! 

UNIVERSAL Yağ,Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

PIG® Sosisler • Emiciler             New Pig

•  PIG® Orjinal Sosis tek parça halinde olan bağımsız bir emicidir – 
kirli ve taneli emicileri temizlemenize gerek kalmaz   

•  En esnek ürünümüz olan sosis makinelerin etrafına ve kaçakları 
kaynaklarından emmek amacıyla dar alanlara uyum 
sağlayabilir.  

•  Dayanıklı polipropilen yüzey talaşa oranla çok daha az kirlilik 
yaratır. 

• Mısır koçanı dolgu sıvıyı zeminden emer; sızma veya kaçak  
 yapmaz.  

Ekonomik PIG® Orjinal Sosisler günlük 
kullanım için harikadır ! 

En ekonomik ! 

PIG® MAVİ Sosis döküntüleri emecek ve 
yayılmalarını önleyecek şekilde zemini kavrar.  

Makinelerin etrafında-
ki sızıntları çevrelemek 
için de idealdir !  En İyi Set Çekme Özelliği ! 

PIG® Orjinal Emici Sosisler 

PIG205 • 60/kutu • 5 cm çap. x 107 cm L 
56.8 L/kutu emer 

404 • 40/kutu • 8cm çap.  x 107 cm L
76 L/kutu emer  

204 • 20/kutu • 8 cm çap. x 107 cm L 
38 L/kutu emer

PIG218 • 36/kutu • 8 cm çap. x 61 cm L 
29.8 L/kutu emer   

PIG209 • 16/kutu • 8 cm çap. x 2.4 m L 
52 L/kutu emer  

PIG® BLUE Absorban Sosisler

MA1097 • 50/kutu • 4 cm çap. x 74 cm L   
34 L/kutu emer

4048 • 40/kutu • 8 cm çap. x 122 cm L  
112 L/kutu emer

2048 • 20/kutu • 8 cm çap. x 122 cm L 
6 L/kutu emer 

PIG202 • 8/kutu • 8 cm çap. x 3 m L
56 L/kutu emer
PIG203 • 4/kutu • 8 cm çap. x 6 m L 
56 L/kutu emer

PIG201 • 55/kutu • 8 cm çap. x 61 cm L
78 L/kutu emer

PIG217 • 4/kutu • 13 cm çap. x 3 m L 
120 L/kutu emer 

PIG® SUPER Absorban Sosisler 

PIG210 • 24/kutu • 8.25 cm çap. x 107 cm L  
91.2 L/ kutu emer 

PIG211 • 48/kutu • 8.25 cm çap. x 53 cm L   
91.2 L/ kutu emer 

PIG214 • 12/kutu • 8.25 cm çap. x 213 cm L 
91.2 L/ kutu emer

PIG212 • 35/kutu • 6 cm çap. x 107 cm L   
66,3 L/ kutu emer 

Em
ic

ile
r



New Pig PIG® Yastıklar ve Tavalar • Emiciler

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

PIG® Yastıklar 7,6 L kaçak ve damlayı yakalar.
•  PIG® Yastıkların hızlı emen selüloz 

dolgusu ve yüksek emicilik özelliği  
uzun süre kullanılmaları ve döküntülerin 
artık sorun oluşturmaması anlamına gelir

•  Yağları, soğutucu sıvıları, çözücüleri   
ve suyu emer — her seferinde  
tek damla!

•  Dayanıklı polipropilen doku- yırtılmaya  
kopmaya ve zorlu şartlara karşı 
dayanıklıdır. 

•  PIL204, PIG® Tava Yastığı için  
yedek Yastıktır 

7,6 litreye kadar 
emiş sağlar

PIL204

PIL201
1,9 litreye  kadar 

emiş sağlar

PIG® Yastıklar - Küçük

PIL204 • 40 yastık/kutu • 25 cm U x 25 cm G x 5 cm Y
76 L/kutu emme gücüne sahiptir

PIG® Yastıklar - Geniş

PIL201 • 16 yastık/kutu • 53 cm U x 43 cm G x 5 cm Y
121 L/kutu emme gücüne sahiptir

25Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

PIG® SÜPER Yastıklar

PIL205 • Küçük profil • 14 yastık/kutu
20 cm G x 51 cm U x 4 cm Y • 3,8 L/yastık, 53 L/kutu emiş sağlar 

Makinelerinizin altına ve dar 
alanlara küçük kesitli bir PIG® 
SÜPER Yastık yerleştirin.

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

•  3,8 litreye kadar yağ, soğutucu sıvı, 
çözücü ve suyu emer

•  4 cm kesit  makinelerin altına ve dar 
alanlara uygun

•  Dayanıklı  polipropilen dokuyla kaplı 
yapı, yastık içindeki emiciyi korur ve zarar 
görmesini  önler. Atığı azaltmak amacıyla 
yakılabilir. 

PIL203

PIL302

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve tehlikeli kimyasallar için

•  Geniş yüzeyli yağların hızlı bir şekilde 
emilmesini sağlar.

•  Rahatça alınabilmesi için yastık su 
üstünde yüzer.

•  Dayanımı 12 aya çıkarılan UV işlemi 
görmüş polipropilen yüzeye sahiptir.

•  Yastıklar statık bozulma standartlarına 
uygundur; yanıcı sıvıları emmekte 
kullanılabilir.

Yağlı döküntüleri emerek 
çevreye zarar vermesini 
önler

OIL-ONLY Sadece Yağda kullanım ,su için kullanılmaz.

OIL-ONLY Sadece Yağda kullanım ,su için kullanılmaz.

Su sirkülatörünüzdeki yağı  
kolayca çıkarır!
•  Daha az temizleme süresinin yanı sıra 

daha yüksek kalite elde edin.

•  Su sirkülatöründeki kaynak çözeltiyi 
kirlerden uzak tutar – pH ve iletkenliği 
korur.

•  Su sirkülatöründeki kartere ve hazneye 
sığacak büyüklüktedir.

PIG® HAZ-MAT ürünlerini satın almadan önce kimyasallarınızla 
uyumluluk ve emme testine tabi tutmanızı öneririrz.Daha fazla bilgi 
için 18 sayfaya bakınız

PIG® HAZ-MAT Yastıklar 

PIL302 • Küçük • 20/kutu
20 cm G x 20 cm U x 3 cm Y • 17.8 L/kutu emer

PIL306 • Küçük • 10/kutu
20 cm G x 20 cm U x 3 cm Y • 8.9 L/kutu emer

PIL307 • Orta Boy • 10/kutu
20 cm G x 43 cm U x 5 cm Y • 22.5 L/kutu emer 

HR7015 • Büyük Boy • 10/kutu 
43 cm G x 41 cm U x 5 cm Y • 38 L/kutu emer

PIG® HAZ-MAT Yastıklar 
asitleri, kostikleri ve 
tehlikeli kimyasalları emer. 

PIG® AYIRICI Yastıklar 

PIL405 • Küçük • 10/kutu 
31 cm G x 31 cm U x 3 cm Y • 19 L/kutu emer 

PIL203 • Büyük • 10/kutu
41 cm G x 43 cm U x 5 cm Y • 38 L/kutu emer  

PIG® Yazıcı Yastığı

PIL406 • 8 yastık torba • 12 cm G x 23 cm U
4.5 L torba emme gücüne sahiptir

•  98% sülfürik asit ve 30% sodyum 
hidroksit gibi yüksek konsantrasyonlu 
sıvıların bir çoğunu emer.

•  Büyük hacimlerdeki sıvıyı hızla emmek 
için geniş yüzey alanı hızlı emen 
dolguya sahiptir.
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Döküntüyü Boomlarla 
çevreleyin. Yerlerinde 
kaldıkları sürece 
yağı emerler (suyu 
emmezler). 

Yağ emildikçe Boom 
kendini suyun içine 
bırakır. Böylece yağ 
sürekli olarak emicinin 
taze kısmı tarafından 
emilir.

Tamamen 
doyduğunda Boom 
su yüzeyinin hemen 
altında “salınacaktır.” 

Sadece Yağda Kullanım 
Boomları iş başında ...

Sadece yağ bazlı sıvıları emdikleri  
için PIG® Sadece Yağda Kullanım 
Boomları yakıt döküntülerini emmek için 
idealdir — yağmurda bile.

SADECE YA DA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

PIG® Sadece Yağda Kullanım Boomları çevreye verilebilecek zararları 
önlemek amacıyla zemindeki veya suda yağı emer. 

BOM304

Koyu renkli Boom (BOM415) 
ortama uyum sağlar... zor 
farkedilir ama yağı emmeye 
devam eder!

PIG® Sadece Yağda Kullanım Emici 
Boomları kolay yerleştirme ve kaldırma 
için rahatça görülen bir ip, kullanımı kolay 
klipsler ve bağlantı halkalarına sahiptir ; 180 
kg’a kadar olan yüklere dayanır. 

Beyaz Boomlar NFPA 99 statik bozulma 
standartlarına uygundur ve UV dayanımını 
12 aya çıkaran UV işlemi görmüş 
spunbond yüzeye sahiptir. (Koyu Boomların 
doğrudan güneş ışığı altında 4 aydan fazla 
kullanılması önerilmez). 

PIG® Sadece Yağda Kullanım Emici Boomları - Koyu 
Renk

BOM415 • 2 Boom/Torba • 20 cm √ò x 6 m U 
181,6 L/Torba emme gücüne sahiptir 

BOM414 • 4 Boom/Torba • 20 cm √ò x 3 m U  181,6 L/Torba 
emiş sağlar 

BOM412 • 4 Boom/Torba • 13 cm √ò x 3 m U  90,8 L/Torba emiş 
sağlar 

BOM410 • 8 Boom/Torba • 8 cm √ò x 3 m U 
60 L/Torba emme gücüne sahiptir 

PIG® Sadece Yağda Kullanım Boomları

BOM304 • 4/torba • 20 cm Çap x 3 m U
181,6 L/torba emme gücüne sahiptir 

BOM405 • 4/torba • 13 cm Çap x 3 m U
90,8 L/torba emme gücüne sahiptir 

BOM406 • 8/torba • 8 cm Çap x 3 m U
60 L/torba emme gücüne sahiptir  

BOM409 • 2/torba • 20 cm Çap x 6 m U
181,6 L/torba emme gücüne sahiptir 

BOM408 • 2/torba • 13 cm Çap x 6 m U  
90,8 L/torba emiş sağlar 

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

PIG® Sadece Yağda Kullanım Boomları ve Yastıkları • Emiciler         New Pig

SADECE YA DA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

•  Sosis sadece yağ bazlı sıvıları emer, 
yağmur suyunu tamamen iter

•  Açık alanda 12 aya kadar uzun bir 
kullanım ömrüne sahip olması için artık 
UV inhibitörü ile işlem görmektedir

•  NFPA 99 statik bozulma standartlarına 
uygundur

•  Geri dönüşümlü malzemeden yapılmış 
dolgu

•  Atığı azaltmak için yakılabilir

DİKKAT: Asidik ve yanıcı maddelerle kullanım 
için uygun değildir.

PIG® Sadece Yağda Kullanım 
Emici Sosisi basit açık alan 
temizliği içindir.

SKM210 • 12/kutu • 8 cm x 122 cm • 45,6 L emiş sağlar

PIG® Sadece Yağda Kullanım Emici Sosisi

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

104PS

•  Kimyasal dirençli polipropilen yüzey ve 
dolgu — asitler, kimyasallar, yağmur suyu 
ve diğer su bazlı sıvılardan yağı çeker alır

•  Alınması kolaydır — tamamen dolsa bile 
sıvının üzerinde yüzer

•  Yüzey, 12 aya kadar UV dirençli 
olarak kalır; NFPA 99 statik bozulma 
standartlarına uygundur

PIG® AYIRICI Sosisler — asit 
banyosu içindeki yağı 
emebilecek kadar dayanıklıdır.

SKM203 • 6/kutu • 8 cm x 3 m • 57 L emiş sağlar

PIG® AYIRICI Emici Sosisler

104PS • 10 sosis • 8 cm x 122 cm • 38 L emiş sağlar 

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

Pahalı soğutma sıvınızın ömrünü 
uzatın — PIG® Soğutma Sıvısı 
Ayırma Pedleri ile  
yağı alın.

•  Yağı soğutma sıvısından ayırır — atmanız 
ve değiştirmeniz gereken soğutma sıvısı 
miktarını minimuma düşürür; hem atıktan 
hem de soğutma sıvısından tasarruf 
edersiniz

•  Depoda soğutma sıvısı seviyesinde 
yüzer — sürfaktanlar veya sabun mevcut 
olsa bile batmaz

•  Ped yüzeyleri kapitonedir — Ped uzun 
süre dayanır; soğutma sıvısının içinde 
hapsolmasını önler 

SADECE YA⁄DA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

SKM221 • 20/kutu • 28 cm x 36 cm • 4,7 L/kutu emiş sağlar

PIG® Soğutucu Sıvısı Ayırma Pedleri
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124CR

HR7015

Setler ve Sosisler  
arasındaki fark  

Setler büyük 
döküntüler  için 
13 cm veya 
20 cm çapa 
sahiptir...

...Sosisler küçük 
döküntüler için 8 
cm çapa sahiptir. 

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve tehlikeli kimyasallar için

DİKKAT: Bağımsız testler PIG® HAZ-MAT ürünlerinin birçok asidik ve yanıcı madde ile uyumlu olduğunu ve bunları emebildiğini göstermiştir. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarla ilgili değişkenler ve şartlardan dolayı 
New Pig bu ürünün istediğiniz ölçüde emiş yapacağını garanti edememektedir.

Verimi ve güvenliğinizi garanti etmek için satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme testine tabi tutmanızı öneririz. Test örnekleriyle ilgili herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız 
olduğunda yerel dağıtıcınızla temas kurun.

Asitler , bazlar, kostikler  ve tehlikeli kimyasal 
döküntülerini  tutar ve emer. 
PIG® HAZ-MAT Yastıklar, 
Sosisler ve Setleri
PIG® HAZ-MAT Emicileri asitler, kostikler 
ve tehlikeli kimyasalları emmek üzere % 
100  polipropilenden yapılmıştır. Dayanıklı 
yapısı yıpratıcı ve agresif sıvılarla temasta 
bile bozulmaz. 

•  Sosisler küçük bir döküntüyü çevrelemek 
için kolayca katlanabilir; polipropilen 
dolgusu 7,5 L/Sosis  
emiş sağlar

•  Bariyerler ve Setler büyük döküntülerin 
yayılmasını önler; iri boyutlu 20 cm çap x 
3 m Setimiz 
60,5 L emiş sağlar

•  Yastıklar büyük hacimlerdeki sıvıyı hızla 
emmek için geniş bir yüzey alanına hızlı 
emen dolguya sahiptir; bir döküntü 
hapsedildikten sonra en hızlı şekilde 
zeminden emilmesi çok önemlidir 

124CR
HR7015

HA1010

PIL307

PIG® HAZ-MAT Pedleri ve Ruloları, zorlu ve yüksek konsantrasyonlu 
kimyasallar için işlenmiş yegane emicilerdir.

Bu sayfada anlatılan tüm PIG HAZ-MAT 
emicileri, kimyasalları, piyasadaki tüm 
diğer emicilerden daha fazla emecek 
şekilde üretilmiştir. Asitler, bazlar, 
tehlikeli kimyasallar, diğer yağ ve su 
bazlı sıvıları hızla emer- %98 sülfürik 
asit ve % 30 sodyum hidroksit gibi 
yüksek konsantrasyonlu olanları bile!   

Polipropilen yapısı yıpratıcı ve agresif 
sıvılarla temasta bile bozulmaz. Parlak 
pembe renk kolaylıkla ayırt edilebilir, 
döküntü emme malzemelerinin gereksiz 
yere kullanılmasını önler.

Kimyasal uyumlulukla ilgili herhangi bir 
sorunuz olduğunda yerel dağıtıcınızla 
temas kurun.

PIG® HAZ-MAT Yastıkları

PIL302 • Küçük • 20/kutu • 20 cm G x 20 cm U x 3 cm Y 17,8 L/
kutu emiş sağlar

HR7015 • Büyük • 10/kutu • 43 cm G x 41 cm U x 5 cm Y
38 L/kutu emme gücüne sahiptir

HA1010 • 2/kutu • 13 cm x 3 m • 68 L emiş sağlar 

PIG® HAZ-MAT Emici Bariyerleri

PIG301 • 6/kutu • 8 cm x 3 m • 45 L emiş sağlar

124CR • 12/kutu • 8 cm x 117 cm • 36 L emiş sağlar 

PIG® HAZ-MAT Emici Sosisleri

PIG® HAZ-MAT Emici Setleri

HA2010 • 2/kutu • 3 m U x 20 cm Çap 
121 L/kutu emiş sağlar

PIL307 • 10 yastık/kutu • 43 cm x 20 cm • 22,5 L emiş sağlar

PIG® HAZ-MAT Yastıkları

PIL306 • 10 Yastık • 20 cm x 20 cm x 3 cm • 8,9 L/kutu emiş sağlar

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

New Pig PIG® HAZ-MAT Sosisleri, Bariyerleri ve Yastıkları • Emiciler
Em

iciler



28 Temiz ve güvenli bir işyeri için çözümler sunar. 

Emiciler • PIG® Granül Emici Seçim Rehberi 

PIG® Hızlı Seçim-Rehberi : Granül Emiciler 
Bazı temizlik işleri bir Granül emici 
için daha uygundur.Seçmiş 
olduğunuz 14 farklı ürünle, 
uygulamalarınız için mükemmel 
çözümü bulduğunuza emin olun.. 
Aşağıdaki tabloyu  ürünlerimizin  
tamamının özellikleri kıyaslamak için  
kullanın. Ürünler size kolaylık olması 
için Universal, Sadece Yağ –Emici ve 

HAZ-MAT olarak gruplandırılmıştır.  
Seçmek için yardıma mı ihtiyacınız 
var ?   Distribütörünüz ile iletişime 
geçiniz ve yardım isteyiniz.

11 Farklı 
Granül Emici!  
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PIG® DRI Loose Emici 

PIG® Absorb-&-Lock®

Bio-Akışkan Emici

PIG® Absorb-&-Lock®

Kostik/ Baz Emici

PIG® Absorb-&-Lock®

Asit Emici
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60% Geri Dönüşümlü 
Selüloz  & 40% Kaolin

Magnezyum Oksid-
Magnezyum Sulfat

Super-Emici
Ko-Polimerler

Sadece Yağda  ve Yağ Bazlı 
Sıvılarda kullanım, su için 

kullanılmaz

Super-Emici Ko-Polimers

Adı

Adı

Materyal

Materyal

Yakın –
Bakış

Yakın –
Bakış

Yanmaz / 
Tutuşmayı 
geciktirici

Yanmaz / 
Tutuşmayı 
geciktirici

Asitler &
Kostikler

Aşındırmaz 

Aşındırmaz 

Kostikler

Kokuları azaltır

Kokuları azaltır

Asitler

Düşük Toz   

Düşük Toz   

Islak 
olduğunda 

şeklini 
muhafaza 

eder

Islak 
olduğunda 

şeklini 
muhafaza 

eder

Döküntüyü 
Katılaştırır    

Döküntüyü 
Katılaştırır    

Geri 
dönüşümlü  / 
Organik içerik 

Geri 
dönüşümlü  / 
Organik içerik 

Yağın 
parıltısını 
giderir

Yağın 
parıltısını 
giderir

Sayfa 

Sayfa 
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 Ampho-Mag™  
Nötralizer 

PIG® Absorb-&-Lock®

Yağ Emici Yağ Emici Ko-Polimer 29

Adı Materyal Yakın –
Bakış

Yanmaz / 
Tutuşmayı 
geciktirici

Aşındırmaz Kokuları azaltır Düşük Toz   

Islak 
olduğunda 

şeklini 
muhafaza 

eder

Döküntüyü 
Katılaştırır    

Geri 
dönüşümlü  / 
Organik içerik 

Yağın 
parıltısını 
giderir

Sayfa 
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PIG® Ayırıcı Pulpa Polipropilen 30

PIG® HAZ-MAT Pulpa Polipropilen

LITE-DRI® Emici Geri Dönüşümlü  Selüloz  
29
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Emiciler • Granül Emiciler  

29Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

PLP500

PIG® Absorb-&-Lock® Emici 

PLP500 • Yağlar için • 4 karıştırıcı şişe /kutu 
30.3 Litre/kutu kadar emiş sağlar 

PLP501 • Asitler için • 4 karıştırıcı şişe /kutu 
60.6 Litre/kutu kadar emiş sağlar 

PLP502 • Kostikler için • 4 karıştırıcı şişe /kutu 
60.6 Litre/kutu kadar emiş sağlar

PLP503 • Biyolojik sıvılar için  • 4 karıştırıcı şişe /kutu 
121.1 Litre/kutu kadar emiş sağlar

•  Yüksek emici özelllikteki ko-polimerler sıvıları kalıcı 
olarak içine hapseder, sızdırmaz ya da sıvıya baskı 
yapıldığında ya da tutulduğunda bile sıvıyı geri 
vermez. 

•  Katı kitleleri dağıtmadan daha kolay ve daha ucuz 
temizlemek için.

• Toksik olmayan ürün üstesinden     
 gelmekte güvenlidir.

•  Sıvıyı içine hapsederek kokuların azalmasına  yardımcı 
olur.  

•  Aşındırıcı olmayan ürün zemin veya makinaya zarar 
vermez.

•  Yüksek Btu değerine sahip ürün yakıldığında  
%0,1’den daha az kül içerir, yakıtlarla karıştırmak için 
idealdir ve yakılabilir. 

Katı kitleleri 
dağıtmadan kolayca 
temizlemek için 
formule edilmiştir. 

Absorb-&-Lock® Sıvıyı güvenli bir şekilde yakalar ve güvenli 
bir şekilde bertaraf etmek için ‘hapseder’.

PLP501
Asitler için PLP502

Kostik için

PLP503
Biyolojik Sıvılar 
için

•  Kildeki gibi basitçe örtmek yerine , döküntüleri hızıa emer içine çeker, 
temizlik için daha az malzeme kullandığınızdan atık malzemeniz azalır. 

•  Hidrofobik materyal yağ bazlı sıvıları emerken suyu iter; dökülmeleri 
filtrelemede iyidir ; filtreden geçen hidrokarbon içerikleri azaltmak için  
kullanılabilir. 

•  Sadece yağ emici  LITE-DRI® su üzerinde yüzen yağları emmede kullanılır, 
doyduğunda bile batmaz, kalır.  

• Ağırlığı çok hafif olan bu emiciyi taşımak kili taşımaktan çok daha kolaydır ve  
 çalışanlarda bir hasara neden olmadan  rahatlıkla kullanılabilir. 

•  Toksik olmayan, silica içermeyen ürün, kilin oluşturduğu kristal silica tozlarını 
solumayla ilişkilendirilen sağlık riskleri açısından güvenlidir. 

•  Aşındırıcı olmayan, düşük toz bileşimli malzeme zemine veya makinelere 
zarar vermez. 

•  Kullanıldıktan sonra atığı azaltmak ya da yakıtlarla karıştırmak için  yakılabilir.

PLP410 • 10 kg torba • 30 litreye kadar emiş sağlar

Oil-Only Sadece Yağda Kullanım, su için kullanılmaz. 

PLP201

UNIVERSAL Yağ ,Soğutucu Sıvısı ,Çözücü ve Su için 

LITE-DRI® Granül Emici kilin yarı 
ağırlığındadır ve 3 kat daha   
fazla emer ! 
•  LITE-DRI® kilin 3 katı emmektedir. 

•  Kilden çok daha hafiftir, bir torba sadece 10 kg’dır. 

• İşgücü masrafınız önemli oranda düşer ; temizlik için daha az   
 malzeme kullandığınızdan daha az malzeme atarsınız.    

•  % 100 Geri dönüşümlü selülozdan yapılan LITE-DRI® Emiciler 
sıvıyla temas ettiği andan itibaren emmeye başlar.

• Aşındırıcı olmayan malzeme makinelere zarar vermez. 

PLP201 • 10 kg torba • 30 L/torba emiş sağlar.

LITE-DRI® Emici 

Dikkat: Asitler  ya 
da kostiklerle birlikte 
kullanılması tavsiye 
edilmez.

Em
iciler



30 Temiz ve güvenli bir işyeri için çözümler sunar. 

Emiciler  • Granül Emiciler 

PLP219

PLP213

UNIVERSAL Yağ ,Soğutucu Sıvısı ,Çözücü ve Su için

•  100%  geri dönüşümlü 
silisyum, selüloz bazlıdır, 
kristal kaolin granüldür.

•  Yağ ile bulanarak kullanılan 
kilin tam tersi, bu emiciler 
aslında yağı emerler. Böylece 
daha az tüketeceğinizden, 
stoklama ve bertaraf 
maliyetiniz de düşer. 

•  Granüller kilden daha hafiftir 
—  kile oranla iki kat daha 
fazla emiş sağlar. 

•  Aşındırıcı olmayan, düşük 
toz bileşimi olan  malzeme 
zemine veya makinelere 
zarar vermez. 

Silis açısından 
güvenli emici, kil 
gibi yayılır ve iki 
kat daha fazla 
emer. 

PLP213 • 50’lik paletler şeklinde satılır.. (18.1 kg) lik torbalar 
945 L/paet emiş sağlar.

PLP219 • 2.27 kg çalkalama şişesi  • 9.5 L/paket  emiş sağlar   
19 cm G x 30 cm U x 13 cm Y

PIG® DRI 

•  Kendi ağırlığının 10 katına kadar çeker,hafif ve güçlüdür.

•  Hızlı emiş için döküntü temizliğinin bu ilk kritik anları için 
idealdir.

•  98% sülfürik asit ve 30% sodyum hidroksit gibi yüksek 
konsantrasyonlu sıvıları emek için özel olarak işlenmiştir. 

•  Toksik değildir, 
toz tutmaz ve 
aşındırıcı değildir.

•  Ampho-Mag™ Nötralize edici asiti kırmızı ve 
yanıcıları maviye döndürür.

•  Nötralize ettiğinizde yeşil yada sarıya 
dönerse güvenli bir şekilde 
temizleyebilirsiniz.

•  Aşındırıcı olmayan bileşim zemin veya 
tezgaha zarar vermez.

Hızlı ve güvenli bir şekilde temizlik 
için asiti ve yanıcıyı belirleyin

Asit ise kırmızı renge döner

Yanıcı ise mavi renge döner

PIG® HAZ-MAT Pulpa küçük  kimyasal 
döküntüleri için uygundur.

PIG® HAZ-MAT ürünlerini satın almadan önce kimyasallarınızla 
uyumluluk ve emme testine tabi tutmanızı öneririrz.Daha fazla bilgi 
için 18 sayfaya bakınız

PIG® Ayırıcı  Pulpa 

HA8010 • 2.3 kg torba • 22.7 litreye kadar emiş sağlar

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve tehlikeli kimyasallar için

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve tehlikeli kimyasallar için

Ampho-Mag™ Nötralize edici

PLP217 • 6 - 1.4 kg çalkalama şişesi

Döküntünün temizlenmesini Ayırıcı Pulpa 
ile çabuklaştırır.   

•  Ulaşması zor olan yerlerde petrol bazlı sıvıları emer.

•  100% saf propilenlerden yapılmıştır kullanılması ve 
taşınması kolaydır.

•  Yüzer; doyduğunda bile batmaz.

OIL-ONLY Sadece Yağda kullanım ,su için kullanılmaz.

PIG® Ayırıcı  Pulpa 

SA8010 • 2.3 kg torba • 28.4 litreye kadar emiş sağlar
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WIP306

WIP310

WIP311

WIP232

WIP153

WIP303

WIP456

WIP455

Bezler• PIG® Bezler 

Performans Derecelendirme (PD) Sistemimiz ile bezleri bir bakışta 
karşılaştırın, PD numarası ne kadar büyükse o kadar fazla 
performans bekleyebilirsiniz!

Tüm bezler için sayfa referansları ile birlikte daha fazla ayrıntı için 

aşağıdaki tabloya bakın. Seçim yaparken daha fazla yardım almak 
için bir distribütörle temas kurun.

PIG® Hızlı-Seçim Kılavuzu: Bezler.

Orta Derece Görevler
• İyi emicilik

• Solventlere karşı orta derecede  
  dayanıklı uzun süreli temas için  
  önerilmez

• Suya karşı orta derecede       
  dayanıklı  

•  Günlük bakım için ekonomik 

Zorlu Görevler
•  Kalın, güçlü ve oldukça emici 

• Solventlere karşı son derece  
   dayanıklı

Ultra Görevler
• Yüksek emici

•  Bağlayıcısız ve solventlerden 
etkilenmez 

•  Ultra sürtünme direnci ve ıslaklık 
dayanımı   

PIG® Kullan at cilalama ve 
Silme Bezleri

PIG® Zorlu Görev Bakım 
Bezleri

PIG® Genel Kullanım Bezleri 

PIG® Bakım Bezleri

PIG® Parched Piggy Bezler

32

31

31

Performans 
Derecelendirme Bez Adı/Markası Sayfa

•  Aşınmaya dayanıklıdır.Sivri uçları bulunsa  
   bile makinelerin ve parçaların üzerindeki  
   metal parçaçıklarını pası silebilirsiniz. 

•  Silme işlemleri için ıslak halde kusursuz 
dayanımdadır. 

•  Yüksek derecede emicilik; yağı, 
gresi, suyu ve diğer kirli sıvıları 
temizleyebilirsiniz.

•  İplik tiftiği bırakmaz; hassas parçaların 
veya makinelerin üzerinde artık bırakmaz

•  Tüm gün boyunca kullansanız bile, 
yüzünüzü ve ellerinizi sielbileceğiniz kadar 
yumuşak, konforlu kullanıma sahiptir.

 •  Mavi veya beyaz renk arasında seçim 
yapın; çeşitli biçimlerde mevcuttur.

WIP310
WIP230

WIP311

WIP235

WIP238

Her yerde kullanılabilen PIG® Çok Amaçlı 
Bezler tüm işlerin üstesinden geliyor!

PIG® Çok Amaçlı Bezler
Ürün # Renk Biçim Bez/Ünite Ünite/Çanta Toplam Bez Boyut

WIP230 Mavi 1/4 katlanmış 56/paket 18 paket 1008 30 cm x 33 cm

WIP310 Beyaz 1/4 katlanmış 56/paket 18 paket 1008 30 cm x 33 cm

WIP231 Mavi Açılır kutu 75/kutu 12 kutu 900 24 cm x 42 cm

WIP311 Beyaz Açılır kutu 75/kutu 12 kutu 900 24 cm x 42 cm

WIP235 Mavi Rulo 415/rulo 2 rulo 830 30 cm x 68 m

WIP238 Beyaz Rulo 415/rulo 2 rulo 830 30 cm x 68 m

WIP231

100

70

40

35

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

Bezler



PIG® Bezler • Bezler            New Pig

WIP216

WIP150

WIP153

35

 35 WIP218

Dayanıklıdır , narin ,düz yüzeylerdeki 
işler için idealdir 

Performans Derecelendirme

Emici PIG® Bezler ile sıvılar hızlıca temizlenir.   

•  PIG® Bakım Bezleri kabartmalı 
kaplama yüzeylerdeki  ve 
düz yüzeylerdeki kirler için 
kullanımda az tiftiklenir.

•  PIG® Parched Piggy Bezler yağ, 
gress ve suyu  hızlıca emer.  

32 Temiz güvenli bir işyeri için çözümler sunar.

Düşük maliyetli Bezler günlük bakım için 
yeterli dayanıklılıktadır.

WIP218

•  İplik tiftiği bırakmayan PIG® Bakım Bezleri düzgün yüzeyler için 
idealdir

•  Selüloz Bez yırtılmaya karşı dayanıklıdır

•  Islak halde kusursuz dayanıma sahiptir

• Kabartmalı yüzey kiri gizler

WIP218 • 50 bez/paket, 20 paket/çanta, 1.000 bez/çanta
33 cm U x 30 cm G • 1/4 katlanmış • Mavi

PIG® Bakım Bezleri

WIP216 • 150 bez/kutu, 6 kutu/çanta, 900 bez/çanta
43 cm U x 23 cm G • Açılır kutu • Mavi

PIG® Parched Piggy Bezler
Ürün Renk Stil Bezler/Adet Adet/Kutu Toplam Bezler Ebat

WIP150 Beyaz 1/4-katlanmış 50 bez/paket 18 paket/kutu   900 29 cm G x 33 cm U

WIP153 Beyaz Ortadan çekilir rulo 277 bez/rulo 4 rulo/kutu       1,108 33 cm G x 20 cm U

100 Ultra zor işler için yeniden 
kullanilabilir.

Performans Derecelendirme En zor işleriniz için, PR100 Bezler üstübülerin kullan at 
alternatifidir. 
•  Kumaş yüzey, kirleri yakalar; parafin, cila ve 

partikülleri silmek için idealdir.

•  Kimyasal yapıştırıcılar içermez, solventlere 
dirençlidir ve ıslak ya da kuru kullanılabilir.

•  İplik tiftiği bırakmaz.

WIP950

WIP456

WIP455

 100
PIG® Kullan At Cilalama ve Silme Kumaşları   

Parça# Renk Stil Bez/Birim Birim/Kasa Toplam Bez Ebatlar

WIP455 Beyaz 1/4 kat 25/kutucuk 12 kutucuk/kutu 300 33 cm G x 33 cm U

WIP456 Beyaz Jumbo Rulo 475/kutucuk 1 kutucuk/kutu 475 29 cm G x 38 cm U

WIP950 Beyaz Düz Paket 300/kutucuk 1 kutucuk/kutu 300 36 cm G x 46 cm U 

WIP216
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Dışarı çıkartılan 
karton ilk önce 
ihtiyaç duyacağınız 
kum torbalarını ve 
bariyerleri 
saklar.

PIG® Torbaları 
döküntüleri 
muhafaza ederek 
yönlendirirler.

PIG® Döküntü Kitleri  hızlı müdahaleye  uygun şekilde hazırlanmışlardır! 

PIG® Genel Amaçlı 
Bezleri daha küçük 
döküntüleri 
temizlerler.

Dökülme  Kiti El kitabı 
‘Dökülme Müdahale’ rehberini 
ve MSDS sayfalarını içerir. 

Menteşeli Kapak ve çift 
kapılar, tüm 

malzemelere anında 
ulaşma imkanı sağlar. 

Döküntü ile çevrelendiklerinde , 
PIG® Mat ve PIG®  Yastık 
döküntüden ötürü  ıslanırlar. 

Ayarlanabilir raflar , 
emicilerin düzenli 
durumda kalmalarını 
sağlar. 

Döküntü ile 
çevrelendiklerinde , 
PIG® Mat ve PIG® 
Yastık döküntüden 
ötürü  ıslanırlar.

Müdahale sırasında , 
‘Müdahale Bilgi’ 
posteri hızlı bir 
referans sağlar. 

Geçici atık torbaları ve 
bağları temizliği 
kolaylaştırır.

 
UV 
InnerShield™  
emicileri UV bozunmasına 
karşı korur.

Dökülme Kontrolü • PIG® Döküntü Seti Genel Görünümü 

Riski Değerlendirin

Döküntüye güvenle müdahale 
etmek için uygun kişisel 
koruyucu ekipmanını (KKD) 
seçin. Uygun literatüre 

başvurun:

•  MSDS.

• Kimyasal üreticisinin 
literatürüne.

•  KKD üreticisinin literatürüne.

KKD vücudunuzun her yeri için 
düşünülmelidir, kıyafet, yüz koruması, 
eldivenler ve çizmeler.

Döküntü alanını set çekerek, 
yönlendirerek veya çevreleyerek 
sınırlayın.

• Döküntü Kitlerinde

   bulunan  (bkz. sf. 33-42)   
   PIG® Torbalarını ve   
   Bariyerlerini kullanın (bkz.        
   sf. 24)

•  Etkin müdahaleyi garanti.altına almak için 
uygun emicileri kullanın

•  SPILLBLOCKER® Dike gibi emici olmayan 
bariyerleri DRAINBLOCKER® Döküntü 
Örtülerini kullanın  (Bkz. sf. 41-42)

Döküntünün bir su kaynağına yayılmasını 
durdurmak, döküntü alanını küçültmek ve 
drenajı korumak önceliklerdir.

Döküntü çevrelendiğinde, kaynağı 
aşağıdakilerden birisiyle lokalize 
edin ve durdurun:

• Konteyneri dikerek veya

•  Vanayı kapatarak veya

•  Hasarlı konteynerdeki sızıntıyı 
tıkayarak.

Olayı tekrar değerlendirin ve 
temizlik eylem planı geliştirin. 
Aşağıdakileri kullanın:

•  Döküntünün geri kalanını 
emmek için PIG® Pillows ve 
PIG® Mat 

• Bütün bir döküntü     
alanına yastık döşeyin

•  Emiciler doygunluğa ulaştıklarında 
hemen düzgün şekilde atılmalıdırlar.

Temizlik Operasyonu 
bitirildiğinde sahanın, 
ekipmanın ve personelin 
zararlı maddelerden 
arındırılması zaruridir. 

Olabildiğince çabuk yerel ve ulusal 
yönetmelikler tarafından gerekli kılınan 
tüm döküntü olayları için uyarıları ve 
raporlamayı tamamlayın.

Kişisel Koruyucu Donanım 
(KKD) Seçin 

Döküntüyü çevreleyin

Kaynağı Durdurun

Değerlendirin ve 
temizleyin

Zararlı Maddelerden 
Arındırma

Tüm raporları tamamlayın

Bir Döküntü olduğunda ilk önce 
aşağıdakilere ilişkin riski 
değerlendirin.:

•  İnsan Sağlığı

•  Çevre

•  Mal

Dökülen maddeyi ya konteynerin 
etiketinden ya da Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formundan (MSDS) 
belirleyin.

Bu 7 adım size döküntülere etkin olarak müdahale etmenizde yardımcı 
olacaktır!

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

İŞİN İÇ YÜZÜ
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UNIVERSAL HAZ-MAT

UNIVERSAL HAZ-MAT SADECE YAĞ

UNIVERSAL HAZ-MAT SADECE YAĞ

UNIVERSAL HAZ-MAT SADECE YAĞ

UNIVERSAL HAZ-MAT

UNIVERSAL HAZ-MAT SADECE YAĞ

UNIVERSAL HAZ-MAT SADECE YAĞ

UNIVERSAL HAZ-MAT SADECE YAĞ
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SADECE YAĞHAZ-MATUNIVERSAL

SADECE YAĞ

SADECE YAĞ

HAZ-MATUNIVERSAL

HAZ-MATUNIVERSAL

HAZ-MATUNIVERSAL

Sayfa

SADECE YAĞ

HAZ-MAT

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Suyu emer

Asitler, Kostikler ve Tehlikeli Kimyasallar için. 

Yağı emer, Suyu EMMEZ

Özellikler:

PIG® Dökülme  
Önleme Kovası

PIG® Dökülme Kiti Adı
Yedekli 
Sürüm 
Mevcut

Emme düzeyi
(renk kodlu etiketlerle konteynerlerde 

tanımlanmıştır)
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00

 L

Sabit veya 
Duvara 
Monte 

Edilebilen

Portatif, 
taşıması 

kolay

U.N. 
Sevkiyata 

Uygun 
Konteyner

Su 
Geçirmeyen 
Konteyner

PIG® Dökülme  
Önleme Torbası

76 L Konteyner içindeki  
PIG® Dökülme Kiti

PIG® Dökülme Torbası

PIG® Küçük Mobil   
Konteyner Kiti

PIG® Yük Arabası Torbası 
Dökülme Kiti

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner 
Kiti

PIG® Çok Yönlü  
Konteyner Kiti

PIG® Değiştirilebilir Varil Kiti

360 L Overpack içindeki  
PIG® Dökülme Kiti

PIG® Büyük Dökülme  
Önleme Arabası

PIG® Büyük Mobil 
Konteyner Kiti

PIG® Dökülme Kutusu

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

PIG® Dökülme Kitlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın!
Hangi döküntünün temizleneceğinin hiçbir 
önemi yok, işinizi kolaylaştıracak bir PIG® 
Dökülme Kiti bulacaksınız! New Pig, tüm 
emme işlemleriniz için geniş bir yelpazede 
Dökülme Kitleri sunuyor — tam aradığınız 
Kiti bulacaksınız! Bulamazsanız özel bir 
sipariş için yalnızca dağıtıcıyı aramanız 
yeterli.

Dökülme Kontrolü • PIG® Dökülme Kiti Seçme Rehberi 
D
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PIG®  
Dökülme Kitinin 

“temizleyemeyeceği” 
kir yoktur!
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35Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin 

Lastik tekerlekler her 
alana kolayca ulaşımı 
sağlar.

Entegre tutamaklar dar kapı geçişleri 
ve koridorlarda bile Kiti kolaylıkla 
yönlendirmenizi sağlar.

PIG® Yastıkları sıvıları 
emme ve hızlı temizlik 
için doğrudan büyük 
döküntülerin üzerine 
yerleştirin.

•  Dayanıklı, tekerlekli konteyner hızlı ve kullanıma göre 
tasarlanmış PIG® Emiciler içermektedir

•  Doğrudan döküntü alanına ulaşan taşıması kolay emici 
desteği 

•  Polietilen konteyner içindekileri nemden, kirden ve 
hasardan korur (Uzun süreli saklama için konteynerlerin 
kapalı alanda tutulması en iyi seçenektir) 

•  Menteşeli kapak emicileri almanızı kolaylaştırır — açmak 
için döndürmeniz yeterli!

•  Zorlu çalışma şartlarına uygun lastik tekerlekler tüm 
yüzeylerde rahat bir kullanım sağlar

•  Geçici atık torbaları ve bazı emicilerle kullanılan bağcıkları 
da içerir

Bu ekonomik mobil konteynerler dayanıklı, üst 
kalite PIG® Emicilerle doludur!

PIG® Emici Sosislerle büyük 
döküntüleri çevreleyin. 
Ek yapılması gereken 
yerlerde daha güçlü bir 
bariyer etkisi için uçları 
birkaç santimetre birbirinin 
üzerine bindirin.

PIG® Mat Pedleri küçük 
döküntüleri hızlı, kolay ve 
güvenli bir şekilde emer.

Dökülme Kontrolü • PIG® Dökülme Kitleri 

KITE203 D
ökülm
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UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

HAZ-MAT birçok Asidik ve Yanıcı Madde ve Çeşitli Sıvılar için

Küçük
KITE201

Büyük
KITE203

Orta
KITE202

Orta
KITE402

Küçük
KITE401

Büyük
KITE403

DİKKAT: Bağımsız testler PIG® HAZ-MAT ürünlerinin birçok asidik ve yanıcı madde ile uyumlu olduğunu ve bunları emebildiğini 
göstermiştir. New Pig’in kontrolü dışındaki uygulamalarla ilgili değişkenler ve şartlardan dolayı New Pig bu ürünün istediğiniz ölçüde emiş 
yapacağını garanti edememektedir. New Pig, verimi ve güvenliğinizi garanti etmek için satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini 
kimyasallarınızla uyumluluk ve emme testine tabi tutmanızı önerir. Test örnekleriyle ilgili herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olduğunda 
tercih ettiğiniz dağıtıcınızla temas kurun.

Orta
KITE302

Küçük
KITE301

Büyük
KITE303

New Pig, satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve 
emme testine tabi tutmanızı önerir. Bkz. soldaki not.

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

PIG® Dökülme Kitleri • Dökülme Kontrolü          New Pig

İçindekiler • 10 Sosis 8 cm x 122 cm • 12 Yastık 25 cm x 25 cm
100 Ağır Mat Pedleri 25 cm x 33 cm 
5 Atık torbası ve bağcıklar 
120 L Konteyner (Dış boyutlar: 535 x 460 x 940 mm) 
    (İç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm)

PIG® Küçük Mobil 
Konteyner Kiti - Universal

KITE201 • Kit • 88,9 L’ye kadar emiş sağlar

RFLE201 • Yedek  • 88,9 L’ye kadar emiş sağlar 

İçindekiler • 4 Sosis şeklinde emici 8 cm x 3 m • 12 Sosis şeklinde 
emici 8 cm x 122 cm
12 Yastık 25 cm x 25 cm • 150 Orta Ağırlıkta Mat Pedleri 
38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağlantı 
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 730 x 550 x 1020 mm) 
    (İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - Universal

KITE202 • Kit • 184,8 L’ye kadar emiş sağlar

RFLE202 • Yedek • 184,8 L’ye kadar emiş sağlar  

İçindekiler • 20 Sosis 8 cm x 122 cm • 8 Sosis 8 cm x 3 m
18 Yastık 25 cm x 25 cm • 200 Orta Ağırlıkta Mat Pedleri 
38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağlantı 
330 L Konteyner (Dış boyutlar: 840 x 650 x 1,055 mm) 
    (İç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm)

PIG® Büyük Mobil 
Konteyner Kiti - Universal

KITE203 • Kit • 280,4 L’ye kadar emiş sağlar 

RFLE203 • Yedek  • 280,4 L’ye kadar emiş sağlar 

İçindekiler • 10 Sosis 8 cm x 117 cm • 12 Yastık 20 cm x 20 cm   
100 Hafif Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 5 Atık torbası ve bağcıklar • 
120 L Konteyner (Dış boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)   
    (İç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm)

KITE301 • Kit • 80,6 L’ye kadar emiş sağlar 

RFLE301 • Yedek • 80,6 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Küçük Mobil   
Konteyner Kiti - HAZ-MAT

İçindekiler • 4 Sosis 8 cm x 3 m • 12 Sosis 8 cm x 117 cm 
12 Yastık 20 cm x 20 cm • 200 Hafif Mat Pedleri 
38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağlantı 
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 730 x 550 x 1020 mm) 
    (İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

KITE302 • Kit • 158,2 L’ye kadar emiş sağlar 

RFLE302 • Yedek  • 158,2 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Orta Boy Mobil 
Konteyner Kiti - HAZ-MAT

İçindekiler • 8 Sosis şeklinde emici 8 cm x 3 m • 20 Sosis şeklinde 
emici 8 cm x 117 cm • 18 Yastık 20 cm x 20 cm • 250 Hafif Mat 
Pedleri • 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağlantı 
330 L Konteyner (Dış boyutlar: 840 x 650 x 1,055 mm) 
    (İç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm)

KITE303 • Kit • 237,4 L’ye kadar emiş sağlar 

RFLE303 • Yedek • 237,4 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Büyük Mobil 
Konteyner Kiti - HAZ-MAT

İçindekiler • 2 Sosis 8 cm x 3 m • 4 Sosis 8 cm x 122 cm
4 Yastık 31 cm x 31 cm • 50 Ağır Mat Pedleri 38 cm x 51 cm 5 Atık 
torbası ve bağcıklar 
120 L Konteyner (Dış boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)   
           (İç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm)

KITE401 • Kit • 79,4 L’ye kadar emiş sağlar 

RFLE401 • Yedek • 79,4 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Küçük Mobil Konteyner Kiti -  
Sadece Yağda Kullanım

İçindekiler • 8 Sosis 8 cm x 3 m • 6 Sosis 8 cm x 122 cm
18 Yastık 31 cm x 31 cm • 160 Ağır Mat Pedleri 
38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağlantı 
330 L Konteyner (Dış boyutlar: 840 x 650 x 1,055 mm) 
    (İç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm)

KITE403 • Kit • 250,5 L’ye kadar emiş sağlar 

RFLE403 • Yedek • 250,5 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti -  
Sadece Yağda Kullanım

İçindekiler • 4 Sosis 8 cm x 3 cm • 4 Sosis 8 cm x 122 cm
12 Yastık 31 cm x 31 cm • 120 Ağır Mat Pedleri 
38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağlantı 
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 730 x 550 x 1020 mm)   
   (İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

KITE402 • Kit • 168 L’ye kadar emiş sağlar

RFLE402 • Yedek • 168 L’ye kadar emiş sağlar 

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti -  Sadece Yağda 
Kullanım
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Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin 

Dökülme Kontrolü • PIG® Dökülme Kitleri 

Mobil Dökülme Kiti, neredeyse her tür döküntüyü temizlemeye 
uygun bir adet Rip-&-Fit® Mat rulosu içerir.

Dökülme  
Kutusu 
Kitleri

KIT244-999

Ayarlanabilen raflar ve 20 cm tekerleklerle 
rahatça görülen polietilen araba 
çalışanların 56,2 litre kapasiteye kadar 
döküntülere müdahale etmesine yardımcı 
olur. Önceden ambalajlanmış Yedekler  
mevcuttur (RFL244-999,  RFL344-999 ve 
RFL444-999).

•   Taşıması kolay

•   Kolay erişim için iç taraf bölmelere 
ayrılmıştır; hırsızlığı önlemek üzere 
konteynere bir asma kilit (dahil değil) 
takılabilir

•   İçindekilerin tümüne rahatça erişim için 
tam yüksekliğe sahip çift kapı açıklığı 18 m’lik bir Rip-&-Fit® 

Mat rulosu içerir.

KIT244-999 • 51,5 L’ye kadar emiş sağlar 
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL244-999 • Sadece yedek  • 51,5 L’ye kadar emiş sağlar   

İçindekiler • 5 - 8 cm x 122 cm PIG® MAVI Sosis  1 - 38 cm x 18m 
Rip-&-Fit® Universal Mat • 4 - 25 cm x 25 cm PIG® Yastık 
5 - 76 cm x 46 cm Geçici atık torbası ve bağcıklar 

PIG® Dökülme Kutusu - Universal

RFL244-999

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve Tehlikeli Kimyasallar için.

Satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme 
testine tabi tutmanızı öneririz. Bkz. sayfa 39’daki not.

İçindekiler • 5 - 117 cm x 8 cm PIG® HAZ-MAT Emici Sosisi 
1 - 18 m x 38 cm Rip-&-Fit® HAZ-MAT Rulosu • 4 - 20 cm x 20 cm 
PIG® HAZ-MAT Yastığı • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar 

RFL344-999 • Sadece yedek • 47,4 L’ye kadar emiş sağlar

KIT344-999 • 47,4 L’ye kadar emiş sağlar  
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

PIG® Dökülme Kiti - HAZ-MAT

RFL344-999

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

RFL444-999 • Sadece yedek • 56,2 L’ye kadar emiş sağlar

KIT444-999 • 56,2 L’ye kadar emiş sağlar 
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

İçindekiler • 5 - 122 cm x 8 cm PIG® AYIRICI Emici Sosis 
1 - 18 m x 38 cm Rip-&-Fit® Sadece Yağda Kullanım Matı • 4 - 30 cm 
x 30 cm PIG® AYIRICI Yastık • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar 

PIG® Dökülme Kiti -  
Sadece Yağda Kullanım

RFL444-999

KIT217-999

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Bu mobil  PIG® Küçük Döküntü Kiti ile çok kısa bir sürede küçük döküntülere 
müdahale edin!

•  Arabanın önünde döküntü önleme malzemelerine hızlı 
erişim sağlayan kolay açılır çift kapı bulunur

•  Hızlı müdahaleye yönelik, 20 cm tekerlekleri bulunan 
pratik kit; dar koridorlar ve kapı geçişleri için uygundur

•  İçindekileri kontrol etmek kolay olduğundan depo daima 
dökülmeye müdahale için hazırdır

•   Polietilen araba içindekileri nemden ve kirden korur; hızlı 
müdahale için tasarlanmıştır

•   Yağ, soğutma sıvısı, çözücü ve su döküntülerini emmek 
üzere kaliteli PIG® Emicilerle doludur

İçindekiler • 2 Sosis 8 cm x 122 cm • 3 Sosis 8 cm x 3 m
10 Yastık 25 cm x 25 cm • 52 PIG® Universal Ağır Mat Pedi 21 cm x 
38 cm • 1 Paket Çok Amaçlı Bez • 5 Geçici atık torbası ve bağcıklar 
1 Araba 46 cm x 51 cm x 107 cm • 1 - Kullanım Kılavuzu

PIG® Küçük Dökülme Kiti - Universal

KIT217-999 • Kit • 59,2 L’ye kadar emiş sağlar 

KIT218-999 • Yedek • 59,2 L’ye kadar emiş sağlar 
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KIT202-999

KIT213

KIT211

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar  

Dökülme Kontrolü • PIG® Dökülme Kitleri 

En değerli Overpack Kurtarma Varilimizde 
ambalajlanmış emiciler.

360-Litre 
Overpack 
Kitleri

24-Litre 
Konteyner 
Kitleri

•  Beyaz konteyner, Ambalajlama Grubu II 
ve III (UN 1H2T/Y295/S, UN 1H2/X295/S) 
için Kurtarma Varili olarak onaylanmıştır 
ve UV engelleme özelliği vardır 

•  Bir forkliftle rahatlıkla taşınabilir 

•  Yedekler mevcuttur

Bu kitler 46,3 litreye kadar emiş sağlar ve 
bir atık konteyneri içinde ambalajlanmıştır.
•  Konteyner; Ambalajlama Grupları 

I, II ve III (UN 1H2/X75/S, UN 1H2/
Y100/S) için UN işaretlidir

•  76 litrelik Konteyner içindeki 
emicilerle önceden ambalajlanmıştır 
ve hızlı, verimli müdahale için 
tasarlanmıştır 

•  Açık alanda saklamaya uygun  
kimyasallara  ve suya dirençli 
konteyner

•  Daha hızlı müdahale için kolay açılır 
kapak

76-Litre 
Konteyner 
Kitleri

Duvara monte edilen bu Dökülme Önleme Kovalarını 
döküntü olma ihtimali olan alanlarda kullanın.

•  Montajı kolay Tutucu (ayrı olarak 
mevcut değildir)

•  24 litrelik kova 17 litreye kadar 
döküntüyü temizleyebilen 
emicilerle önceden 
ambalajlanmıştır — zaman 
tasarrufu sağlar ve kesin sonuçla 
varsayımlara yer bırakmaz

•  Koruyucu kolay kapatılan kapak 

•  UN onaylı konteyner 
(UN 1H2/Y30/S)

Büyük 
Döküntü 
Önleme 
Arabaları

Portatif döküntü depoları gerçekten büyük 
döküntülerle mücadelenize yardımcı olur! KITR203

•  Kilitlenebilir kapağı bulunan  (kilitler 
dahil değildir) dikişsiz polietilen 
kutu —emicileri  nemden, kirden 
ve hasardan koruyacak şekilde dış 
ortama dayanıklı

•  Beklenmedik durumlar ve acil durum 
müdahaleleri için çok uygun

•  İçindekiler hızlı ve kolay müdahale 
için tasarlanmıştır;  yedekler ayrı 
olarak satılır  

•  Bir forkliftle rahatlıkla taşınabilir  

PIG® Büyük Döküntü Önleme 
Arabası - Universal

KIT203 ve KITR203 İçindekiler • 10 - 8 cm x 3 m Sosis 
31 - 8 cm x 122 cm Sosis • 154 - 38 cm x 51 cm Ağır Mat Pedleri 
100 - Bez • 15 - Geçici atık torbası ve bağcıklar • 6 - Dış etkilere 
dayanıklı etiket • 1 - Kullanım Kılavuzu
1 - Acil Durum Müdahale Kılavuzu

KITR203 • Sadece yedek • 287,2 L’ye kadar emiş sağlar

KIT203 • 8 cm’lik lastik tekerleklerle birlikte
1- Kapaklı polietilen kutu • Boyutlar: 107 cm U x 75,5 cm G x 72 cm Y 
287,2 L’ye kadar emiş sağlar

KIT203İki adet forklift  
giriş yolu

D
ök

ül
m

e 
K

on
tr

ol
ü



39

HAZ-MAT birçok Asidik ve Yanıcı Madde içinUNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ içindir, Su için KULLANILMAZ

Satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme 
testine tabi tutmanızı öneririz. Bkz. sayfa 39’daki not.

Satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme 
testine tabi tutmanızı öneririz. Bkz. sayfa 39’daki not.

Satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme 
testine tabi tutmanızı öneririz. Bkz. sayfa 39’daki not.

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

New Pig PIG® Dökülme Kitleri • Dökülme Kontrolü

KITR302

KITR202-999 RFL402

360 L Overpack Kurtarma Varili içindeki PIG® 
Dökülme Kiti - Universal

KITR202-999 • Sadece yedek  • 226,5 L’ye kadar emiş sağlar

KIT202-999 ve KITR202-999 İçindekiler • 16 - 8 cm x 122 cm Sosis
10 - 8 cm x 3 m Sosis • 8 - 53 cm x 43 cm Yastık • 60 - 38 cm x 51 cm 
Ağır Mat Pedi • 50 - 33 cm x 32 cm Bez • 6 - Dış etkilere dayanıklı 
Etiket • 10 - Geçici atık torbası ve bağcıklar • 1 - Kullanım Kılavuzu 

KIT202-999 • 1 - 360 L Overpack
(Dış boyutlar: 80 cm Çap x 105,5 cm Y 
226,5 L’ye kadar emiş sağlar

360 L Overpack Kurtarma Varili içindeki PIG® 
Dökülme Kiti - HAZ-MAT

KITR302 • Sadece yedek  • 236,8 L’ye kadar emiş sağlar

KIT302 ve KITR302 İçindekiler • 12 - 8 cm x 117 cm PIG® HAZ-MAT 
Sosis • 6 - 8 cm x 3 m PIG® HAZ-MAT Sosisi • 2 - 13 cm x 3 m PIG® 
HAZ-MAT Seti • 75 - 38 cm x 51 cm PIG® HAZ-MAT Ağır Mat Pedi 
7 - 41 cm x 43 cm PIG® HAZ-MAT Yastığı • 10 - Geçici atık torbası 
ve bağcıklar • 6 - Dış etkilere dayanıklı Etiket

KIT302 • 1 - 360 L Overpack  
(Dış boyutlar: 80 cm Çap x 105,5 cm Y 
236,8 L’ye kadar emiş sağlar

360 L Overpack Kurtarma Varili içindeki PIG® 
Dökülme Kiti - Sadece Yağda Kullanım

RFL402 • Sadece yedek  • 194 L’ye kadar emiş sağlar

KIT402 ve RFL402 İçindekiler • 3 - 13 cm x 3 m Boom
10 - 8 cm x 3 m Sosis • 60 - 38 cm x 51 cm STAT-MAT® 
Ağır Mat Pedi • 10 - Geçici atık torbası ve bağcıklar 

KIT402 • 1 - 360 L Overpack 
(Dış boyutlar: 80 cm Çap x 105,5 cm Y  
194 L’ye kadar emiş sağlar

KIT211 • 41,9 L’ye kadar emiş sağlar • 1 - 76 L Konteyner 
(Dış boyutlar: 53 cm Çap x 46 cm Y  

KIT211 ve KITR211 İçindekiler • 4 - 8 cm x 122 cm PIG® MAVI Sosis   1 
- 8 cm x 3 m PIG® MAVI Sosis • 10 - 38 cm x 51 cm PIG® Universal Ağır 
Mat Pedi • 2 - 53 cm x 43 cm PIG® Yastık • 5 -  Geçici atık torbası ve 
bağcıklar • 6 - Dış etkilere dayanıklı Etiket 

76 L Konteyner içindeki   
PIG® Dökülme Kiti - Universal

KITR211 • Sadece yedek • 41,9 L’ye kadar emiş sağlar

KIT311 • 40 L’ye kadar emiş sağlar • 1 - 76 L Konteyner Dış 
Boyutlar: 46 cm Y x 53 cm Çap 

KIT311 ve KITR311 İçindekiler • 6 - 8 cm x 117 cm Sosis
6 - 38 cm x 51 cm PIG® Ağır Mat Pedi 
5 -  41 cm x 43 cm HAZ-MAT Yastığı 
5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar • 6 - Dış etkilere dayanıklı Etiket

76 L Konteyner içindeki   
PIG® Dökülme Kiti - HAZ-MAT

KITR311 • Sadece yedek • 40,9 L’ye kadar emiş sağlar KIT411-01 • 46,3 L’ye kadar emiş sağlar • 1 - 76 L Konteyner 
(Dış boyutlar: 53 cm Çap x 46 cm Y

PIG® Dökülme Kiti,
76 L Konteyner içinde, -  
Sadece Yağda Kullanım

İçindekiler • 2 - 20 cm x 46 cm PIG® Karter Ayırıcısı • 12-38 cm x  
51 cm STAT-MAT® Ped • 3-8 cm x 3 m PIG® Sadece Yağda Kullanım 
Emici Boomu • 5 - 46 cm x 76 cm Atık torbası ve bağcıklar 
7 - 5,5cm x 15cm Dış etkilere dayanıklı Etiket  

RFL411-01 • Sadece yedek • 46,3 L’ye kadar emiş sağlar 

RFL411-01

KITR311

KITR211

KIT214 
ve KIT213 
İçindekiler

64CRK ve 
64CRSC 
İçindekiler

KIT214 • Kovalı ve tutuculu kit
Kova: 45 cm Y x 36 cm Çap • Tutucu: 61 cm x 61 cm
13,2 L’ye kadar emiş sağlar 

KIT214 ve KIT213 İçindekiler • 1 - 8 cm x 3 m Sosis • 1 - 8 cm x 
122 cm Sosis • 4 - 38 cm x 51 cm Ağır Mat Pedi  

PIG® Dökülme Önleme Kovası  ve 
Tutucu - Universal

KIT213 • Sadece kovalı kit
Kova: 45 cm Y x 36 cm Çap • 13,2 L’ye kadar emiş sağlar

64CRK • Kovalı ve tutuculu kit
Kova: 45 cm Y x 36 cm Çap • Tutucu: 61 cm x 61 cm
17 L’ye kadar emiş sağlar

64CRK ve 64CRSC İçindekiler • 6 - 8 cm x 117 cm  
PIG® HAZ-MAT Sosisi • 6 - Dış etkilere dayanıklı Etiket 

PIG® Döküntü Önleme Kovası 
ve Tutucu - HAZ-MAT

64CRSC • Sadece kovalı kit 
Kova: 45 cm Y x 36 cm Çap • 17 L’ye kadar emiş sağlar Duvara Monte Edilen Braket 

TLS468 • Duvara monte edilen braket

Duvara Monte Edilen Braket
•  Daha hızlı müdahale için Kitinizi bu Duvara 

Monte Edilen Braketle birlikte asın 

•  115 ve 76 litrelik konteynerler için uygundur

KITR403
KITR303

PIG®  Büyük Döküntü Önleme Arabaları – Oil-Only

KIT431, KIT403-01 & KITR403 içeriği • 3 Bom • 8 Torba 
4 Ayırıcı Sosis • 1 Bag Spagetti erit • 100 Matpedi   
15 Geçici atık torbası ve bağları • 6 Dış etkilere dayanıklı etiket

KIT403-01 • 8 cm genişliğinde lastik tekerler
280,1 Litreye kadar emer • 1-Polietilen kutu
Ebatlar: 107 cm U x 75.5 cm G x 72 cm Y

KITR403 •  yalnızca yeniden dolum • 280,1 Litreye kadar emer

Satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarınızla uyumluluk ve emme 
testine tabi tutmanızı öneririz. Bkz. sayfa 39’daki not.

PIG® Büyük Dökülme Önleme Arabası - HAZ-MAT

KIT303 ve KITR303 içindekiler • 3 - 8 cm x 3 m Sosis 
14 -8 cm x 117 cm Sosis • 2 - 13 cm x 3 m Set • 100 - 38 cm x 51 cm 
PIG® Ağır Mat Pedi • 7 - 41 cm x 43 cm Yastık 
2 - 2,9 kg’lik Pulpa torbası • 15 - Geçici atık torbası ve bağları 

KITR303 • Sadece yedek  • 278,6 L’ye kadar emiş sağlar 

KIT303 • 8 cm’lik lastik tekerleklerle birlikte
1- Kapaklı polietilen kutu • Boyutlar: 107 cm U x 75,5 cm G x 72 cm Y 
278,6 L’ye kadar emiş sağlar 

D
ökülm

e K
ontrolü



40 Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar  

Rahatça Görülebilen Dökülme Kiti her yerde 
kullanılabilir ! 

UNIVERSAL Yağ, Soğutucu Sıvısı, Çözücü ve Su için

Dökülme 
Torbaları

Dökülme 
Önleme 
Torbaları

KITE250 • 59,6 L’ye kadar emiş sağlar

KITE250 İçindekiler • 6 - 8 cm x 122 cm Sosis şeklinde emici 
8 - 25 cm x 25 cm Yastık • 33 - 38 cm x 51 cm Ağır mat 
5 - Poli atık torbaları • 1 - Dökülme olağandır broşürü

PIG® Yük Arabası Torbası 
Dökülme Kiti - Universal

Dökülme Kontrolü • PIG® Dökülme Kitleri 

Yoldaki döküntüler için hazırlık yapın — şirket araçlarınızda 
taşınabilir PIG® Dökülme Kiti bulundurun.

•  Bu portatif kitin kompakt boyutu karavanlar, 
kamyonlar ve diğer şirket araçlarında kullanım için 
idealdir; bagaja, kamyon yatağına veya koltukların 
arkasına ve altına sığabilecek kadar küçüktür

•  Ekonomik kit işyerinizdeki bir çok dökülme 
ihtimali olan alanda saklanabilir 

•  Rahatça görülen rengi ve yansıtıcı şerit döküntü 
olduğunda hızlı ve kolay bir şekilde bulunup 
kullanılabilmesini sağlar

•  Büzme ipli tutamak sıkı bir şekilde torbayı kapatır; 
kitin bir kancaya veya duvara asılabilmesini sağlar

Rahatça görülen Yük Arabası Torbası Dökülme Kiti 
ekonomik ve mobildir.

•  Parlak sarı torba uzak mesafelerden bile 
rahatlıkla görülebilir — hızlı müdahale için 
idealdir

•  Tekerlekli Yük Arabası kapılar ve dar 
koridorlarda bile rahatlıkla yönlendirilebilir

•  Kanca-çengel kapak torbayı sıkıca 
kapatır — emicileri kir ve nemden korur; 
döküntülere müdahale için kolay erişim

•  59,6 L’ye kadar emiş sağlar

•  Dayanıklı suya dayanıklı torba

•  Duvara asılabilir veya el askılarıyla taşınabilir

•  Güvenlik için rahatça görülen sarı renk

•  Kapaklar, kanca-çengel bağlantısı sayesinde 
kolayca açılır ve kapanır

•  Teslimat noktalarında döküntülere hemen 
müdahale etmek üzere kamyonlarda taşımak 
veya işyerinizdeki döküntü olma ihtimali olan 
alanlarda kullanmak için idealdir

İçindekiler • 4 - Sosis 8 cm x 122 cm • 28 - Ağır Mat Pedi 
38 cm x 51 m • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar 
1 - Suya dayanıklı vinil torba

PIG® Dökülme Önleme Torbası -  
Universal 34,7 L’ye kadar emiş sağlar 

KIT220 • Kit • 43 cm x 52 cm x 15 cm 

KITE251 • 10,4 L’ye kadar emiş sağlar
KITE251 İçindekiler • 1 - 8 cm x 122 cm Sosis 
20 - 25 cm x 33 cm Ağır Mat • 1 - Poli atık torbası ve bağcık

PIG® Dökülme Torbası - Universal

Yük Arabası 
Torbası  

Konteyner Kitleri

D
ök

ül
m

e 
K

on
tr

ol
ü



41Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

Dökülme Kontrolü • DRAINBLOCKER® Tahliye Örtüleri

Skin
HogHyde

with 
™

Skin
HogHyde

with 
®

PLR306
137 cm x 137 cm

PLR1616

Bu ucuz, çok yönlü, dayanıklı ürün, drenajlardan sızan ve kirliliğe 
neden olan sıvıları durdurur.Bentonit kil birleşimi, pürüzlü, 
düzensiz asfalt ya da beton gibi yüzeylerde bile  % 100 
kapatıcıdır ! 

PIG® PLUG&SEAL® Kullan at Rögar  
Kapatıcı

HogHyde® üst tabaka 
üzerinden tekrar 
tekrar  arabayla 

geçilmesine karşı 
dayanıklıdır..

Ağır araç trafik alanlarındaki yuvarlak 
drenajları korur.

Endüstride bir ilk : Üzerinden arabayla 
geçilecek ve  sıkı bir şekilde sızdırmazlık 
sağlayacak kadar sert bir  rögar kapatıcısı! 
Drive-Over DRAINBLOCKER® Rögar Örtüsü en ağır araç trafiği 
altında ezilse bile dayanacak şekilde imal edilmiştir.

•  Patentli lastik HogHyde® üst tabakası sıkı bir sızdırmazlık 
sağlamak için alt tarafı korur.

•  Sıvıyı bloke etmek için geliştirilmiş süper-sızdırmaz üretan alt 
tabaka en pürüzlü yüzeylere bile uyum sağlar.

•  Poliüretan ve kauçuk maddeler suya, yağa ve pek çok 
kimyasala karşı dirençlidir.

•  UV ışınlarına, infrared ışınlarına ve tüm iklim koşullarına direnç 
dirençlidir.

NOT: Kare rögorlar için 
tahliye açıklığınızı tüm 
kenarlardan en az 8cm 
fazlalıkla kapatan bir boyut 
seçin. Yuvarlak rögorlar için, 
rögarınızın çapından en az 8 
cm daha büyük  bir boyut 
seçin. 

PLR300 • 46 cm G x 46 cm U x 1 cm Y

PLR301 • 61 cm G x 61 cm U x 1 cm Y

PLR302 • 76 cm G x 76 cm U x 1 cm Y

PLR303 • 91 cm G x 91 cm U x 1 cm Y

PLR304 • 107 cm G x 107 cm U x 1 cm Y

PLR305 • 122 cm G x 122 cm U x 1 cm Y

PLR306 • 137 cm G x 137 cm U x 1 cm Y

PLR307 • 46 cm G x 152 cm U x 1 cm Y

PLR308 • 91 cm G x 152 cm U x 1 cm Y

PIG® Drive-Over DRAINBLOCKER®  
Rögar Örtüsü

PLR309 • 76 cm G x 137 cm U x 1 cm Y

PLR312 • 30.5 cm Çap. x 1 cm H

Patent bekleniyor

PLR320 • 51 cm Çap. x 1 cm H

DİKKAT : Yumuşak üretanın doğasından dolayı bu ürünlerin 
fiziksel özellikleri sıcaklık,nem ve UV rasyasyonu gibi belli çevre 
şartlarına maruz kalma durumunda zamanla değişebilir. Tipik 
ortalama ömrü 5 yıldır. Lütfen depolanmış haldeki ürünün 
kullanılabilir olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol 
edin.

PLR312
30.5 cm Dia.

PLUG&SEAL® Kullan at Rögar Kapatıcı 

PLR8X8 • 20 cm x 20 cm x 1,8 cm

PLR1624 • 41 cm x 61 cm x 1,8 cm

PLR1616 • 41 cm x 41 cm x 1,8 cm

•  Kullanımdan sonra dekontaminasyon için bertaraf gerektiren, 
drenaj korumasında kullan at bir ürün için ekonomik bir 
çözümdür.  

•  Kolay kullanım- koruyucu plastik  bir tarafından basitçe 
çıkarılır, sonra drenajın çevresi ve açık kalan yerlere sıkıca 
bastırılır.  

•  Bu çok yönlü ve sağlam ürün, farklı ebatlardaki drenajları 
koruyacaktır – daha büyük ebatlardaki drenajlar için çoklu 
PIG® PLUG&SEAL® Kullan-at Drenaj Kapatıcısını örtün. 

•  Yaygın kullanılan yağlar ve kimyasallara dirençlidir ve düşük 
ısıda  elastikiyeti değişmeden kalır. 

•  ADR düzenlemelerine uyumlu, ideal bir rögar kapatıcısıdır.
PLR1624
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42 Temiz  güvenli bir işyeri için çözümler sunar.

SPILLBLOCKER® Setler • Dökülme Kontrolü 

PLRE204 PLRE204

6 cm

Yeniden kullanılabilir bariyer, 
döküntülerin rögarlara veya 
malzemeler ulaşmasını önler. 

Setleri birbirine 
bağlamak için köşeler 
ve konektörleri kullanın. 

•  Sızıntıları absorbe 
etmeden tutar 
döküntü temizliğini 
ve sıvının ıslahını 
kolaylaştırır; güvenli 
ve temiz bir işyeri 
için koridorların kuru 
kalmasını sağlar.

• Esnektir — açılır ve 
eğri alanlarda 
kıvrılabilir.   

NOT: Bu sayfadaki tüm SPILLBLOCKER® Setleri ı yalnızca geçici kullanım 
için tasarlanmışlardır. Her bir kullanımdan sonra kaldırıp temizleyin ve 
düzgün bir şekilde saklayın. Uzun süreli olarak zeminde bırakmayın. 
SPILLBLOCKER® Pürüzlü Yüzey Seti  (PLR230) yalnızca tek seferlik 
kullanım için tasarlanmıştır.

Kaçakları PIG® LEAKBLOCKER Bariyer ile 
hapsederek makinelerinizin etrafını kolayca 
temizleyin.

Birbirine geçen uç 
bağlantılar daha 
büyük uzunluklar 
elde edecek şekilde 
set kısımlarını 
birbirine bağlar. 

NOT: Bu ürünlerin fiziksel özellikleri bazı koşullar altında değişiklik 
gösterebilir.

NOT: Bu ürünlerin fiziksel özellikleri bazı koşullar altında değişiklik 
gösterebilir.

PLRE204 mevcut olduğu 
renkler:

Sarı Siyah

Yakın Bakış

PLRE204 • Bariyer • Rengi Seçin
10 cm G x 3 m U x 6 cm Y   

SPILLBLOCKER® Set

PLRE205 • Konektör • Renk: Siyah    
10 cm G x 6 cm Y

PLRE206 • Köşe • Renk: Sarı
10 cm G x 10 cm U x 6 cm Y

PIG® LEAKBLOCKER Bariyer

PLR212 • 6 cm G x 3 m U x 3.5 cm Y 

• Düz yüzeylerde iyi  bir sızdırmazlık sağlar ve farklı şekillere 
uyabilecek esnekliktedir. 

• Sıvıları tahliyelerden, ofislerden, stoklardan veya kuru tutmak 
istediğiniz  her şeyden uzağa yönlendirmek için idealdir.

•  Esnek, emici olmayan poliüretandan yapılmıştır.

•  Yeniden kullanılabilir, su ve sabunla kolayca temizlenir.

• Suya yağa ve bir çok kimyasala dayanır.

3.5cm Sıvıları SPILLBLOCKER® Setlerle 
kolayca sınırlayın ve yönlendirin.

İki katmanlı yapısı sert üst 
kısım ve düz yüzeylere 
yapışan yumuşak, yapışkan 
kısımdan oluşur. Entegre 
geçmeli  bağlantı düzgün 
bağlandığında sıvı 
geçirmeyen bir sızdırmazlık 
oluşturur. %100 poliüretan 
kimyasal dirençlidir, 
emici değildir ve yeniden 
kullanılabilir.

7,6 cm yüksekliğindeki 
Set (PLR267) iki şekilde 
mevcuttur; rahatça görülen 
sarı renk veya kir gizleyen 
siyah renk. 

Uzun Setler (PLR253-
NG, PLR254-NG) büyük 
kaçakları ve döküntüleri 
yönlendirmede kullanılır; 
rahatça görülen limon yeşili 
renkte mevcuttur.

PLR267

PLR253

Uzun, rahat görülen limon yeşili 
Setler (PLR253-NG, PLR254-
NG) büyük hacimlerde sıvıları 
yönlendirmede kullanılır.

Yeniden kullanılabilir!  Yıkayın, 

ambalajlayın, yeniden kullanıma 

hazır haldedir!

7.6 cm 11 cm 17 cm

PLR253PLR267 PLR254
DİKKAT: Bu ürünlerin fiziksel özellikleri 
bazı şartlar altında değişebilir.

PLR254-NG • 17 cm x 13 cm x 152 cm 

PLR253-NG • 11 cm x 10 cm x 152 cm 

SPILLBLOCKER® Set - Limon Yeşili

SPILLBLOCKER® Set

PLR267 • Bariyer • 2/kutu  
9cm G x 152cm U x 7,6cm Y

PLR268 • Köşe • 1/kutu • Renk: Siyah
9cm G x 11.5cm U x 7,6cm Y

PLR267 için renk belirleyin: Siyah veya Sarı
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New Pig Bakım • PIG® Kaçak Saptırıcılar

TLS121
Çatılar için PIG® Kaçak Saptırıcı  Uygulama Kitleri

NOT: kimyasal maddelere karşı Sınırlı direnç; 88˚C üzerindeki sıcaklıklarda kullanım için uygun 
değıldir.

TLS121 • 152 cm  x 152 cm Kaçak Saptırıcı içerir 
TLS121 İçeriği • 1 - 762 cm L Tahliye hortumu • 4 - 48 cm L Lastik kayışlar • 1 - 24.6 L Kova
1 - 1.9 cm Tahliye Hortumu 

762 cm  
uzunluğundaki 
şeffaf tahliye  
hortumu su akışını 
izlemenize olanak 
verir.

Kaçak Saptırıcı Kitinde yukarıdan 
damlamalara çabucak müdahale 
etmek için her şey mevcuttur.

Kite dahil edilmiş askılar 
ve lastik rondelalar asmayı 
kolaylaştırır.

Şeffaf 
saptırıcı  
ışığın geçmesine 
izin verir.

•  Sızdırmaz tente sağlamlık için vinil kaplıdır delinmelere 
UV ışınlarına ve küf mantarlarına karşı dayanıklıdır.  

• Lastik rondelalı brandayı kite dahil edilmiş lastik askılar 
yardımıyla tavandan sallandırın.

• Hortum sıvıyı brandadan yer drenajına veya toplama 
konteynerine iletir, şeffaf malzeme akışı 
izlemenize olanak verir.

•  Yönlendirilmiş sıvının konteyneri olarak 
24,6 L kova kullanılabilir.

•  Akış hızı dakikada 12.6 litre.

Kova büyük bir drenaj 
konteyneri olur.

Ayrı olarak satılan 
Lastik Askılarla 
Saptırıcıları 
sabitleyin.

Yukarıdan damlayanlarla başınız dertte mi? 
Kaçak Saptırıcı ile zeminleri kuru ve güvenli tutun.

TLS462
Yarı saydam

PIG® Kaçak Saptırıcı ile çalışanlarınızı ve donanımınızı 
yukarıdan gelen kaçaklardan koruyun! Kayma ve 
düşme kazalarını ve işyerinizdeki pahalı makineleriniz ve 
mallarınızda sudan dolayı oluşacak hasarları önlemeye 
yardımcı olur. 

•  Suyu güvenli bir şekilde çalışma alanınızdan 
uzaklaştırmak için tenteden 1,9 cm’lik bir hortum 
bağlantısı bulunur — Tahliye Hortumları (TLS679 ve 
TLS690) aşağıda ayrı olarak gösterilmiştir

•  Ekstra koruma için aleve dayanıklıdır

•  Kolay montaj ve yırtılmaya karşı koruma için tüm 
kenarlarda halkalar bulunur; Lastik Askılar (TLS470-
TLS472) ayrı olarak satılır

•  1,2 cm ID hortumla kullanıldığında akış hızı dakikada 
12,6 L’dir

•  Montajı hızlı ve kolaydır

Tavanlar için PIG® Kaçak Saptırıcı

TLS462-TR • 152 cm G x 152 cm U

TLS552-TR • 76 cm G x 76 cm U

TLS463-TR • 213 cm G x 213 cm U

TLS464-TR • 305 cm G x 305 cm U

TLS465-TR • 366 cm G x 366 cm U

TLS466-TR • 457 cm G x 457 cm U

TLS467-TR • 610 cm G x 610 cm U

TLS553-TR • Dikdörtgen • 152 cm G x 305 cm U

TLS554-TR • Dikdörtgen • 305 cm G x 610 cm U
D‹KKAT: Sınırlı kimyasal direnç; 88şC üzerindeki sıcaklıklar için uygun 
değildir.

Şeffaf Tahliye Hortumu

TLS679 • Şeffaf Tahliye Hortumu • 1,2 cm √ò x 762 cm U

TLS690 • Şeffaf Tahliye Hortumu • 1,2 cm √ò x 305 cm U  

TLS471 • 4/paket • 49 cm U  

TLS472 • 4/paket • 61 cm U  

TLS470 • 4/paket • 36 cm U 

PIG® Kaçak Saptırıcılar için  
Lastik Askılar

Bakım



44 Temiz ve güvenli işyeri  için çözümler sunar.

PAK593

PAK595

PAK927

PAK572

Collapse-a-tainer® 
Muhafaza sistemi için aksesuarlar

PAK595 • Zorlu Görev  Tipi Yol Bandı 
91 cm G x uzunluğu belirtin

PAK594 • Zemin Brandası
335 cm G x 335 cm U 

30 cm artış başına masraf 

PIG® Collapse-a-tainer® 
Muhafaza sistemi

PAK591 • Küçük • 678 L yağ haznesi kapasitesi
122 cm G x 183 cm U x 30 cm Y

PAK592 • Orta • 1,359 yağ haznesi kapasitesi
183 cm G x 244 cm U x 30 cm Y

PAK593 • Büyük • 2,831 L yağ haznesi kapasitesi
305 cm G x 305 cm U x 30 cm Y

Katlanır yan duvarlar ünitenin 
kolayca katlanabilmesini 
sağlarlar.

Alüminyum ile 
güçlendirilmiş bantlar 
kolayca erişim için düz 
yatar.

Bu kolayca taşıma sistemiyle dakikalar içerisinde 
içeri koyma muhafazası oluşturun.
• Depo, taşıma tankları veya yüklü 

paletlerin altında, kullanmak için idealdir 
- tanker sızıntısı uzak alanlarda olsa bile.  

•  Taşınabilir ve hafif, dakikalar içerisinde 
kurulur montaj gerektirmez dolayısıyla 
kaybolacak parçası yoktur.

•  Saniyeler içerisinde depolamak için 
patentli katlanır duvarları dışarıdan karşı 
ağırlıklı kilitleme destekleriyle katlanmış 
olarak bile rijit ve dik durur.

•  Kullanılmadığında koruma için bir 
depolama çantası içerir

• Zemin  Brandası (PAK594) ve Yol 
Bantları (PAK595) sisteminizin ömrünü 
uzatmak için ekstradan koruma sağlar.

PAK594 
Zemin Brandası 

Parke yüzeylerde ilave koruma için alta 
Collapse-a-tainer® sisteminin altına Yer 
brandası koyun.

Yol Bantları
kamyon lastiklerine karşı 
yüksek koruma 
sağlarlar.

PIG® Portatif Taşma Havuzu 

PAK925 • Turuncu • 76 L depolama kapasitesi  
74 cm D taban • 56 cm Ç üst açıklık • 28 cm Y

PAK926 • Turuncu • 250 L depolama kapasitesi  
122 cm D taban • 93 cm Ç üst açıklık • 30 cm Y

PAK927 • Turuncu • 379 L depolama kapasitesi  
147 cm D taban • 121 cm Ç üst açıklık • 30 cm Y

PAK928 • Turuncu • 568 L depolama kapasitesi  
180 cm D taban • 145 cm Ç üst açıklık • 33 cm Y

PIG® Portatif Taşma Havuz Torbaları

PAK929 • 76-litre havuz için saklama torbası 

PAK930 • 250-litre havuz için saklama torbası 

PAK931 • 379-litre havuz için saklama torbası 

PAK932 • 568-litre havuz için saklama torbası 

Kamyona monte emek için taşıyıcı

PAK572 • 33 cm G x 70 cm U x 29 cm Y

Uygulama için hemen genişler, kolay saklama için katlanır.

Kolay Kullanım için PIG® Portatif Taşma Havuzunu deneyin! 
•  Pahalı olmayan döküntü yakalayıcısı 

hızlı şekilde uygulanır ve kolay saklama 
için katlanabilir.

•  Zorlu görev türü vinil kaplı polyester, 
köpük halka sıvının seviyesiyle yükselir.

•  Patlamış hidrolik hatlar, delik tanklar  ve 
konteynerlarda meydana gelen 
sızıntılar, dekontaminasyon işlemleri  
için idealdir. 

Kamyona monte edilen taşıyıcı acil 
durumlarda anında erişim sağlar.

Uygulama için hemen genişler, kolay 
saklama için katlanır.

Havuzunuzu 
sağlam depolama 
torbası içerisinde 
saklayın.

Sağlam XR-5®  
geomembran keskin kimyasallara 
karşı direnç gösterir.
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45Sipariş vermek için yetkili dağıtıcınızla temasa geçin.

Varil Hunileri ve Aksesuarları • Malzeme Uygulamaları 

DRM454

DRM672

DRM245

DRM672

•  Zikzak şeklindeki çıkıntılar sıçramayı 
önler ve parça veya aletleri tutar.

• Çift duvarlı polietilen paslanmaz ve 
aşınmaz.

•  Yüzeyin içindeki seviye konteynerlerin 
devrilmeyle boşalmasını önler.

•  Özel tasarım , Taşma Önleyici 
Doldurma Önleyici (aşağıda gösterilen) 
kullanıldığında, hızlı bir bakışla bile 
inceleme yapılabilmesini sağlar.    

•  DRM672 ek sıçrama koruması için 10 
cm yüksekliğinde yan duvarlara 
sahiptir; geniş çaplı Huni çelik veya poli 
210 litrelik variller için uygundur; 
menteşeli kapak kirleri uzak tutar ve 
menteşeli bağlantı kapağın düşmesini 
önler.

•  DRM452 ve DRM454 23 L’ye kadar  
boşaltmaya izin veren  6.7 cm 
yüksekliğinde yan duvarlara sahiptir; 
Huni  210 L kapalı başlı ve 115 L kapalı 
veya açık başlı  çelik varillere uygundur. 

Temiz, kolay dökme ve boşaltma için varilin tüm üst 
kısmını kapatır. 

Varilin içindekileri temiz tutmak için kapaklı 
bir huni seçin.

Taşma Önleyici Doldurma Ölçeği 
kullanırsanız varilinizi kesinlikle 
fazla doldurmazsınız. 

Korozyona dayanıklı 
polietilen ölçek varilin 
dolmasına yakın ‘açılır.’ 
Varillerin aşırı 
doldurulmasının 
önlenmesine yardımcı olur. 
Standart 3/4” tapa deliğine 
uygundur.  28 cm’lik 
Ölçek(DRM317) varilin 
dolmaya yaklaştığını 
önceden gösterir. 

Taşma Önleyici Varil Doldurma Ölçeği  

DRM245 • 13 cm  U

DRM317 • 28 cm U
NOT: Yanıcı maddeler içn uygun değildir Kimyasal uyum için 
distribütörünüzle bağlantıya geçiniz.

Bu PIG® çıkarılmasına gerek olmaksızın sıvıların 
pompalanabilmesini sağlar. 

•  Huni varilin üst kısmını tamamen kaplar 
ve boşaltılan konteynerlerden sıvıyı 
yönlendirir.

•   Pompa adaptörü 115 ve 210 litrelik sıkı 
başlı çelik varillerdeki 2’’tapalara ve 
4,13cm’e kadar olan pompa borularına 
uygundur. 

• ‘Lokma’ filtre sıvının varile girmesine izin 
verirken molozdaki küçük parçacıkları 
ayırır.

Pompa Adaptörlü PIG® Poli Varil Hunisi  

DRM455 • Pompa Adaptörlü Varil Hunisi 
14 cm H x 60 cm Çap

NOT: Yanıcı maddeler içn uygun değildir Kimyasal uyum için 
distribütörünüzle bağlantıya geçiniz.

PIG® Poli Varil Hunisi

DRM452 • Sadece Huni • 14 cm H x 60 cm Çap.

NOT: Yanıcı maddeler içn uygun değildir Kimyasal uyum için 
distribütörünüzle bağlantıya geçiniz.

DRM454 • Kapaklı Huni • Siyah • 19 cm H x 63 cm Çap. 

PIG® Poli Varil Hunisi

DRM672 • Menteşeli Kapaklı • 67 cm G x 73 cm U x 29 cm Y

NOT: Yanıcı maddeler içn uygun değildir Kimyasal uyum için 
distribütörünüzle bağlantıya geçiniz.

Nal şeklindeki tasarımı, Açılır Doldurma 
Ölçeği(aşağıda gösterilen)  kullanıldığında gözle 
hızlı inceleme yapılabilmesini sağlar; aşırı 
doldurmayı önler. 
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Toplama • Mobil Toplama ve Tabanla                  New Pig

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

DRM371

•  210 litrelik varilleri taşıyın; dağıtım yapılabilmesi için eğilebilir; 
ikincil toplama elemanı olarak işlev görür

•  Varil musluğundaki küçük kaçaklar ve buradan damlayanlar da 
dağıtılabilir — sıvı ana kartere girmeden kolayca temizlenebilir

•  UV inhibitörleriyle tek parça polietilen yapı — korozyona dayanıklı 
ve sağlamdır, güneş ışığında bozulmaz

•  Düzgün bir şekilde taşıma için poli tekerleklere sahiptir

25 cm’lik poli 
tekerlekler 
hareket imkanı 
sağlar.

İsteğe bağlı ızgara 
bir karter oluşturur. 

DRM369

Mobil Taşıma Arabası bir dağıtma aracı ve 
toplama ünitesidir! 

Sıvıları kaplara 
yönlendirin — varili 
çıkarmayın.

210 litrelik varillerdeki damlaları ve 
döküntüleri tutmanın bütçenize uygun yolu.

•  Kayma ve düşme tehlikesi yaratan küçük damlaları tutar

•  Dayanıklı, hafif polietilen — paslanmaz ve aşınmaz

•  PIG® Varil Dökülme Tavası (DRM369) 210 litrelik varil 
üzerindeyken 19 litrelik sıvıyı tutabilir. 

•  Izgaralı (DRM 371)  PIG® Varil Dökülme Tavası, varilleri  
toplanan sıvılardan uzak tutar; karter kısmına ulaşmak için  
sadece ızgarayı kaldırın; boşaltma deliği toplanan sıvıyı yeniden 
kullanabilmenizi sağlar

%100 polietilen Overpack hafif ve kimyasal dirençlidir.

360 ve 246 Litrelik Overpack’larda  (PAK725, PAK384) forkliftle 
kolayca taşınabilmesi için konteynerin içinde doğru şekillendirilmiş 
entegre çıkıntılar bulunur. Girintili kapakları bir çubukla kolaylıkla açılıp 
kapanabilir. 

PAK725, Ambalajlama Grupları II ve III için T derecesinde Kurtarma Varili 
ve Ambalajlama Grupları I, II ve III için X dereceli Overpack’tır. 210 litreye 
kadar olan nakliye varilleri için idealdir. 

PAK384, Ambalajlama Grupları I, II ve III için X dereceli Overpack’tır ve 
115 litreye kadar olan varillerin nakliyesinde kullanılır. 

115 ve 76 Litrelik Overpack’larda (PAK709, PAK708) yarım tur 
döndürüldüğünde kolayca açılan veya kapanan kapaklar bulunur. 
Ambalajlama Grupları I, II ve III için X dereceli Overpack’tır. PAK709, 
76 litreye kadar olan varillerin nakliyesinde kullanılır. PAK708 küçük 
konteynerlerin nakliyesinde kullanılır.

Nakliye esnasında hasar görmüş variller ve 
konteynerler artık Overpack Kurtarma Varilleri 
içinde.

Yarım tur 
döndürüldüğünde 
kapak açılır veya 
kapanır.

PAK725
360 litre

Bir çubukla 
kapatabilmek için 
girintili kapak.

PAK709
115 litre

PAK708
76 litre PAK384

246 litre

Çıkıntılar 
kullanılarak 
forkliftle kolayca 
taşınabilir.

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

DRM369 • Sadece Taban • 82 cm x 82 cm x 21 cm 

PIG® Varil Dökülme Tavası

DRM371 • Izgaralı Taban • 82 cm x 82 cm x 21 cm 
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® Mobil Taşıma Arabası

DRM662 • 272 kg yük kapasitesi • 303 L karter kapasitesi 83 cm 
G x 175 cm U x 67 cm Y

DİKKAT: Overpack’lar hava taşımacılığı için onaylı değildir.

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® Overpack Kurtarma Varili

PAK725 • 360 Litre • UN1H2T/Y295/S, UN1H2/X295/S 105,5 cm 
Y x 80 cm Dış Çap 

PAK384 • 246 Litre • UN1H2/X200/S • 95 cm Y x 72 cm Dış Çap 

PAK709 • 115 Litre • UN1H2/X100/S • 79 cm Y x 57 cm Dış Çap 

PAK708 • 76 Litre • UN1H2/X75/S, UN1H2/Y100/S 55 cm Y x 59 
cm Dış Çap 

TLS703

PIG® Form-A-Funnel® 
Tahliye Aracı büyük bir 
tahliye kanalı oluşturur 
ancak hunilere tepsilere 
ve daha başkalarına da 
dönüşebilir!

Makine bölümlerinizin 
çevrelerinde yağ 
değişimi sırasında 
kirlilik olmaması için 
yağı başka yöne 
çevirin! 
•  Sıvıları boşaltmak için sızıntısız 

kanallar yaratmak üzere 
istenilen şekile bükün veya 
şekillendirin.

•  Yumuşak lastik kenarlar 
filtreler veya tahliyeler 
etrafında bir conta oluşturur.

• Kalın nitril kauçukun içinde 
ince bir alümünyum alaşım 
vardır, binlerce kez şekil 
vererek kullanabilirsiniz. 

• Bilinen araç sıvılarıyla ve 
kimyasallarıyla yüksek oranda 
uyumludur.

TLS704 • 13 cm G x 74 cm U 

PIG® Form-A-Funnel® 
Esnek Tahliye Aracı

TLS703 • 16.5 cm G x 37 cm U 

Patent 7,851,038
NOT: TLS704 kurşun öz içerdiğinden yönetmeliklere uygun olarak 
atılmalıdır.

PAK372

Konteynerlerde kaçak, 
damlama veya çatlak 
varsa sıvıları zemine 
ulaşmadan tutun.

•   Karterin hızlı ve çabuk 
boşaltılması için entegre 
dökme ağzı

•   Kimyasal dirençli 
polietilen — paslanmaz ve 
aşınmaz

•   Yarı saydam yan duvarlar 
kaçakların görülmesini 
kolaylaştırır

•   Kompakt boyutlar masa üstü 
veya tezgah için uygundur

•   İki boyut arasında seçim 
yapın: PAK371 5,6 litre 
kapasitelidir, PAK372 11,3 
litre kapasitelidir

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PAK372 • 1 Taban • 53 cm x 43 cm x 10 cm • Kapasite 11,3 L

PIG® Tezgah Üstü Döküleni Toplama Tavası

PAK371 • 1 Taban • 43 cm x 30,5 cm x 10 cm • Kapasite 5,6 L

PAK371
Küçük boyut laboratuar 
masalarının üstü için idealdir.
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1. Saklamayı düşündüğünüz sıvılar nelerdir?

• Tehlikeli atık mı saklıyorsunuz? 

• Tehlikeli olmayan bir sıvı mı saklıyorsunuz? 

• Sıvı yanıcı veya aşındırıcı mı? 

•  Saklayacağınız konteynerlerin hacmi nedir?

2. Tehlikeli sıvılar mı saklıyorsunuz?

Tehlikeli sıvılar saklıyorsanız yeterli kapasitenin sağlanması için toplama üniteleri 

gerektiren toplama düzenlemelerinin gereksinimlerini karşılamalısınız. Bu 

gereksinimleri karşılamak için saklayacağınız konteynerlerin hacmine bağlı 

olarak daha geniş karter kapasiteli bir ünite seçmeniz gerekebilir.

3. Ne kadar konteyner saklayacaksınız?

Saklamayı düşündüğünüz konteyner sayısını bilmeniz toplama ünitesi 

seçimlerinizi sınırlamanıza yardımcı olacaktır. Bazı üniteler tek başına 1 varillik, 

2 varillik veya 4 varilliktir. Diğerleri sonradan birleştirilebilir.

4. Konteynerleri ne kadar yükleyeceksiniz?

Bir toplama ünitesinin boyunun değerlendirilmesi çok önemlidir.  

Dolu 210 litrelik varil 227 kg gelebilir, bu yüzden daha yüksek 

ünitelerde varili kaldırmak için bir araca ihtiyacınız olacaktır. Alttaki 

ünitelerin üzerine varilleri yüklemek için bir rampa veya el arabası 

kullanabilirsiniz.

5. Varilleri açık ortamda mı saklıyorsunuz?

Varilleri açık ortamda saklıyorsanız yetkili olmayanların erişimini 

önlemek için kilitlenebilen bir üniteye ihtiyacınız olabilir. Ayrıca 

bazı üniteler konteynerlerinizi dış faktörlerden korumak için 

erişilebilir rulo başlıklarla tamamen kapatılır.

ISO 14001 bir Çevre Yönetim Sistemidir (ÇYS). Genellikle bir şirket 
çevreyle ilgili bakış açısını kontrol etmek ve oluşturmak istediğinde 
kullanılır. 

ISO 14001’i uygulayan bir şirket kendini çevreyi koruma ve 
kirlenmeyi önlemeye adamalıdır.

Düzenlenmiş kurallar yoktur. Her şirket için ayrı ÇYS vardır. Burada 
amaçlanan belirli bir şirket dahilinde oluşturulmuş olan çevre koruma 
politikasına uygun adımların sürekliliğini teşvik etmektir. 

ISO 14001 kullanışlı bir araçtır — şirketin her bir üyesini aynı faydalı 
amaç doğrultusunda teşvik etmenin yanı sıra rakiplerinize karşı 
üstünlük elde etmenizi sağlar.

ÇYS’nizde size yardımcı olacak birçok PIG® ürünü bulabilirsiniz. 

Sadece katalog boyunca bu yeşil simgeyi arayın!

ÇYS’nizde size yardımcı olabilecek PIG® 
Ürünlerinin seçimi hususunda destek için tercih 
ettiğiniz yetkili dağıtıcınızla temasa geçin.

Toplama ihtiyaçlarınızı belirlemede size 
yardımcı olacağız...

PAK601
Bkz. sayfa 53

PAK735
Bkz. sayfa 52

PAK566
Bkz. sayfa 50

İşyerinizi  temiz, güvenli ve düzenlemelere 
uygun hale getirmek üzere doğru toplama 
ürünlerini seçmek için aşağıdaki beş soruyu 
kendinize sorun! Daha fazla yardım için, 
tercih ettiğiniz yetkili dağıtıcınızla  
temasa geçin.

ISO 14001 ile size yardımcı olabiliriz!

DRM828
Bkz. sayfa 53

PAK606
Bkz. sayfa 49

PIG® Ürünleri toplamayla 
ilgili düzenlemelere 

uymanıza  
yardımcı olur!
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Toplama • Mobil Toplama ve Tabanlar 

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin 

Toplam
a



48 Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar 

Toplama • PIG® Poli Dökülme Paletleri 

Pazardaki dayanıklı, küçük profilli 2 
ve 4 varillik Paletler toplamayla ilgili 
düzenlemelere uymanıza yardımcı olur.

Her yönden girebilmek için 4 
yollu forklift girişi. PAK672

•  Süper dayanıklı — yüksek özgül ağırlığı 
olan sıvıları çelik veya poli 210 litrelik 
varillerde saklamak için çok uygundur

•  Çıkarılabilen kayma önleyici ızgara —
ızgara yüzeyinde sürtünmeyi artırır; 
kartere ulaşılması için çıkarılabilir

•  Paletler üzerinde variller varken kolay ve 
güvenli bir şekilde taşınabilir

•  İsteğe bağlı Rampa (PAK603) yüklemeyi 
ve indirmeyi kolaylaştırır

•  2 varillik Palet (PAK604) 2,041 kg UDL 
ağırlık kapasitesi, 2 yollu forklift girişi ve 
250 litrelik kartere sahiptir

•  4 varillik Palet (PAK672) 4,082 kg UDL 
ağırlık kapasitesi, 4 yollu forklift girişi ve 
284 litrelik kartere sahiptir; siyah renkte 
mevcuttur

Yenilikçi tasarım varilin taşınmasını kolaylaştırır! 
Ağırlık yükü taşıyan kanallara aktarılır ve böylece 
Palet tamamen dolu variller üzerindeyken 
rahatlıkla taşınabilir.

PAK604

22 cm yüksekliğiyle diğer 2 varillik 
paletlerin yarısı yüksekliktedir. 
Yüklemesi ve yük indirmesi 
kolaydır!

PIG® Çelik Yükleme Rampası

PAK603 • Çelik Yükleme Rampası • 453,6 kg yük kapasitesi 170 
cm U x 66 cm G x 22 cm Y • 22 cm yüksekliğindeki paletler için

PIG® Yüksek Kapasiteli Toplama Paleti 

PAK604 • 2 Varil• yüksek kapasiteli • 2,041 kg yük kapasitesi 250 
L karter kapasitesi • 166 cm U x 102 cm G x 22 cm Y
Üst yüzey: 132 cm U x 66 cm G

PAK672 • 4 Varil • yüksek kapasiteli • Siyah • 4082 kg yük 
kapasitesi 284 L karter kapasitesi • 159 cm U x 159 cm G x 22 cm Y
Üst yüzey: 132 cm U x 132 cm G
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

Toplama Paletleri, 4 varillik kapasiteye sahiptir ve               yönetmeliklere uymanıza yardımcı olur. 

Varillerinizi saklamak 
için daha güvenli bir 

yol bulamazsınız!

22 cm yüksekliğindeki Rampa (PAK603) 
PAK604 ve PAK672 için uygundur.

PAK603
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Kayma önleyici yüzey 
güvenli bir şekilde üstüne 
basılabilmesini ve varillerin 
yerleştirilebilmesini sağlar.

PIG® Poli Toplama Paletleriyle ilgili yönetmeliklere uyun. 
•   UV inhibitörlü dayanıklı %100 polietilen — hava şartlarına ve  

 kimyasalların birçoğuna karşı dayanıklıdır

•  Standart  işler için olan 4 varillik Palet ( PAK 606) 1,360 kg UDL  
 ağırlık kapasitesi  ve kir gizleyen siyah yan duvarlara sahiptir;  
 düşük 30cm’lik profil, yükleme ve yük indirmeyi kolaylaştırır. 

•   Standart işler için olan 2 varillik Palet (PAK605) 680 kg  
 UDL ağırlık kapasitesine sahiptir — iki adet tamamen dolu varili  
 destekleyecek dayanıklıktadır; kir gizleyen siyah palet dar alanlara  
 sığabilecek boyuttadır 

Yüklemesi kolay
25 cm’lik profil. 

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PAK605 • 2 - Varil • Standart işlev • 680 kg yük kapasitesi 250 L 
tutma kapasitesi • 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

PAK606 • 4 - Varil • Standart işlev • 1360 kg yük kapasitesi 250 L 
tutma kapasitesi • 135 cm U x 135 cm G x 30 cm Y

PIG® Poli Toplama Paletleri 

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

New Pig PIG® Poli Dökülme Paletleri • Toplama

Toplama Paletleri, 4 varillik kapasiteye sahiptir ve               yönetmeliklere uymanıza yardımcı olur. 

PIG® Saçılma Paletleri yerinde olmadığında, varil depolama alanlarınız 
her türlü kazaya açık olabilir.

PAK605

PAK606

Toplam
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Düşük profil paletlerde kolay 
yükleme  ve yük indirme işlemi 
yapılmasını sağlar. 

İÇ HİKAYE 

Döküntü ve damlamaları  zemininize 
ulaşmadan tutar. Zeminlerde tehlikeli sıvı 
birikintileri oluşmasını önlemenize yardımcı 
olur, işyerinizi temi ve güvenli tutar. 

•  Kaçak yapan varil ve konteynerlerinizin 
zeminlerinizde birikinti ve kaygan noktalar 
oluşturmasını engelleyin

•   Kolay yükleme ve yük indirme için düşük 
15 cm’lik profil — varillerin üst kısmına 
kolayca ulaşmanızı sağlar 

•   Kimyasal uyumlu polietilen 

yapı — paslanmaz ve aşınmaz  

•   Sökülebilir ızgara temizlik için kartere 
kolayca erişilebilmesini sağlar 

•  1 varillik Palet (PAK527) 42 litre 
kapasiteye sahiptir

•  2 varillik Palet (PAK565) 83 litre 
kapasiteye sahiptir

•  4 varillik Palet (PAK566) 167 litre 
kapasiteye sahiptir

Neden PIG® Damla Katlarını seçmek gerekir?  İşte 
4 sebep:

1.   Kayma önleyici ızgaralar Katların üzerinde 
güvenli bir yüzey sağlar.

2.   PIG® Damla Katları piyasadakiler arasında en 
yüksek UDL ağırlık kapasitesini sunar (1 varillik: 
680 kg UDL; 2 varillik: 1,360 kg UDL; 4 varillik: 
2721 kg UDL) — yeterince kalın olan ızgaralar 
eğilmez ve çatlamaz.

3.   Yarı saydam yan duvarlar karterde sıvının 
toplandığını kolaylıkla görmenizi sağlar.

4.   PIG® Poli Damla Katları 3 boyutta mevcuttur:  
1 varillik, 2 varillik ve 4 varillik; güçlü 
kimyasalların tutulmasına yönelik olarak 2 
varillik ve 4 varillik Florlu Katlar mevcuttur.

Artık kaymaya son — PIG® Damlama Paletleri 

PAK566
4 varillik

Poli Damlama Paletleri 5 litrelik konteynerlar 
ila 20 litrelik varillerden dalmayanları tutarak 
kayma-düşme tehlikesini azaltır. 

Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar  

Toplama • PIG® Poli Damla Katları 

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PAK565 • 2 varillik • Kapasite: 83 L • 132 cm x 66 cm x 14,6 cm 

PAK566 • 4 varillik • Kapasite: 167 L 
132 cm x 132 cm x 14,6 cm 

PAK527 • 1 varillik • Kapasite: 42 L 
66 cm x 66 cm x 14,6 cm 

PIG® Poli Damla Paleti

Kaçakları ve damlaları 
zeminden uzak tutarak 

kayma tehlikesini 
azaltır!

PAK527
1 varillik

PAK565
2 varillik

Kayma önleyici yüzey 
güvenli bir şekilde 
üstüne basılabilmesini 
sağlar.
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New Pig PIG® Modüler Dökülme Katları ve Yeniden Kullanma Küveti • Toplama

Düşük profilli kolay yükleme yapılabilen Dökülme Paletleri 
toplamayla ilgili yönetmeliklere uymanızı sağlar. 
Toplamayla ilgili düzenlemelere uygun 
özel bir varil saklama alanı oluşturun; bu, 
beton toplama duvarları inşa etmekten 
daha ucuz bir alternatiftir. Karter 
kapasitesi gereksinimlerinizi karşılamak için 
sadece PIG® Modüler Dökülme Paleti 
bölümlerinizi karıştırıp eşleştirerek temiz ve 
güvenli bir çalışma ortamı oluşturun.

15 cm yükseklikteki Modüler Paletler, Palet 
bölümlerini bağlamak için New Pig patentli 
bölme bağlantılarına sahiptir. Her palet, 
tek başına veya diğer paletlerle birlikte 
kullanılarak gereksinimleriniz karşılayacak 
şekildedir. Kolay yükleme için Çelik Rampa 
(PAK538, sağda gösterilmektedir) veya Poli 
Rampa (PAK726, aşağıda gösterilmektedir) 
kullanabilirsiniz.

•  %100 polietilenden yapılmıştır; UV 
inhibitörleriyle işlem görmüştür 

•  Sağlam, dayanıklı paletler içe katlanmış 
destekler üzerinde duran kalın ızgaraya 
dayanacak şekilde üretilmiştir; varil 
saklama için idealdir — 1 varillik kısım  
680 kg UDL kapasitelidir; 2 varillik kısım 
1.360 kg UDL kapasitelidir;   
4 varillik kısım 2.722 kg UDL 
kapasitelidir

•  Ek aletlere gerek yoktur — bölmeleri 
bağlamak için gerekli donanım her 
sisteme dahil edilmiştir

Varil deposundaki gömme karter  ve datığıcı raf döküntüleri güvenle kapsar. PIG® 
Poli Raf sıvıları, sızıntı ve döküntülere karşı koruma sırasında, 210Litrelik varillerden 
dağıtmada kullanılır. 

•  210 litrelik bir çift varili  yan yana tutar. 

•  Kimyasal dirençli, dayanıklı, tek parça polietilen yapıdır.

•  19 Litreye kadar konteynerların toplanmasına uygun hale getirilmiştir. 

•  Derin, çıkıntılı dağıtım kuyucukları damlaları, sıçramaları ve sızıntıları yakalar, 
kartere bulaşmadan zeminleri kuru ve güvenli tutar.   

•  İçe doğru çukur köşeleri kaynaktan dağıtımda, konteynerın kolaylıkla taşınmasını 
sağlar.  

•  Boşaltma esnasında forklift kullanılırsa kolay taşınabilir rafları mevcuttur.

•  İki tahliye tapası içerir. 

Önceden delinmiş kanallar, paletinizi 
aldığınız gün kullanabilmenizi sağlar!  
Delik delmeye gerek yok! 

Kayma önleyici ızgara 
güvenli bir şekilde üstüne 
basılabilmesini sağlar.

Varillerin Üst 
Kısmına kolayca 
erişilebilir!

Dökülen sıvıların 
iki bölme arasında 
geçişini engellemek 
için T şeritler içerir.

PAK538 

PAK531 
4 varillik

PAK524 
1 varillik

Yönetmeliklere uyacak şekilde 
ihtiyacınız olan karter kapasitesine 
göre paletleri karıştırın ve 
düzenleyin. 
         1 varillik Kat: 42 litre kapasite
         2 varillik Kat: 83 litre kapasite
         4 varillik Kat: 167 litre kapasite

PIG® Ayarlanabilir Çelik  
Yükleme Rampası

PIG® Poli Raf

PAK538 • 11-15 cm yüksekliğindeki Katlar için Ayarlanabilir Çelik 
Yükleme Rampası 454 kg yük kapasitesi • 68 cm G  x 97 cm U

PAK182 • 2 varilik  • 125cm  U x 135cm G x 58cm Y • Yük kapasitesi : 1362 kg 
Karter kapasitesi: 386 L 

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® Modüler Poli Dökülme Paletleri 

PAK524 • 1 Varillik • 680 kg yük kapasitesi • 42 L karter kapasitesi
66 cm G x 66 cm U x 15 cm Y

PAK529 • 2 Varillik • 1.360 kg yük kapasitesi  
83 L  karter kapasitesi • 66 cm G x 132 cm U x 15 cm Y

PAK531 • 4 Varillik • 2.722 kg yük kapasitesi • 167 L karter 
kapasitesi • 132 cm G x 132 cm U x 15 cm Y

PIG® Poli Raf 

Toplam
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DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

Toplama • PIG® IBC Toplama 

•  IBC Sürgülü Kapaklı Mahfaza, maksimum  
132 cm U x 132 cm G x 155 cm Y boyutlarındaki 
IBC’leri saklamak için tasarlanmıştır

•  UV inhibitörleriyle korozyona dayanıklı 
polietilenden üretilmiştir

•  Sürgülü üst kısım ve kapılar her iki taraftan da 
açılır — herhangi bir taraftan ulaşılabilir ve bir 
asma kilitle (dahil değildir) güvenceye alınabilir

•  Karter kapasitesi: 1.363 litre

•  Yük kapasitesi: 3.856 kg UDL

•  IBC yerindeyken kolay taşıma için iki yollu forklift 
girişi —  yükü indirmeye gerek yoktur

Açık veya kapalı ortamlarda, IBC saklama için 
Kapaklı Muhafazalı IBC  Dökülme Paleti! 

Kolay taşıma için iki yollu 
forklift girişi.

Yüklü değilken kolay taşıma için 2 
yollu forklif t girişi.

Kayma önleyici ızgara 
yüzeyi güvenli bir şekilde 
üstüne basılabilmesini 
sağlar.

Düşük profilli IBC toplama ünitesi kolay 
dağıtım yapılmasını sağlar.
•  66 cm yükseklik — kolay erişim ve 

dağıtma için düşük profil

•  Tamamen poli yapı — kimyasal dirençli, 
paslanmaz ve aşınmaz

•  Komple 1,32 m x 1,32 m ızgara kat  
yüzeyi — IBC’leri yerleştirmek kolaydır; 
yüzeyde boşluk kalmaz

•  Izgaralar üzerinde kayma önleyici 
yüzey — güvenli bir şekilde üstüne 
basılabilmesini sağlar

•  Kompakt 157 cm x 157 cm alan

•  3.856 kg UDL ağırlık kapasitesi

•  Yüklü değilken kolay taşıma için 2 yollu 
forklift girişi

•  Siyah renk kiri gizler

PIG® Poli IBC İstasyonu

PAK735-BK-WOD • 157 cm x 157 cm x 66 cm • Kapasite: 1.363 L

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® Kapalı Muhafazalı IBC Dökülme Paleti .

PAK902 • 1.363L karter kapasitesi • 3.856 kg yük kapasitesi
164 cm G x 244 cm Y x 157 cm D 

PAK736
Kova Rafı ile birlikte kendi 
mini toplama ünitesi ( 
karter için ön bölmeli ) 
dağıtım sırasında damlaları 
yakalamasını sağlar .

PIG® Poli IBC Toplama Üniteleri 

PAK736 • Kova rafı ile birlikte • 1,363 L toplama kapasitesi   

UDL kapasitesi: 3,856 kg • 157 cm G x 157 cm U x 66 cm Y

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.
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PAK828
Tek Varillik

İsteğe bağlı Poli Rampa 
(PAK734) kullanılmadığı 
zamanlarda 2 veya 
4 Varillik ünitelerin 
içinde saklanır (variller 
içerideyken bile). 

Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

New Pig PIG® Sürgülü Kapaklı Mahfazalar • Toplama 

Sürgülü Kapaklı Muhafazaları olan bu 
yenilikçi paletler varilleri güvenli bir şekilde 
saklamak üzere tasarlanmıştır — pompaları 
ve hunileri sökmenize gerek yoktur! Varil 
saklama alanlarını temiz ve düzenli tutun. 
Çalışırken sürgülü kapağı yukarı ve dışarı 
doğru kaydırabilirsiniz. UV inhibitörleriyle 
polietilen yapı sert havalara karşı dayanıklıdır. 
Kapak asma kilitle (dahil değildir) 
kilitlenebilir. İsteğe bağlı Rampa (PAK603 
veya PAK734) 2 ve 4 Varillik Paletlerin 
yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırır.

•  Bol miktarda boş alan — varilleri pompaları 
ve hunileriyle birlikte saklayabilirsiniz

•  Sürgülü kapağı yukarı ve dışarı doğru 
kaydırabilirsiniz — ünitenin kalanı 
kapalıyken pompalara ve hunilere kolay 
erişimi sağlar

•  Ön menteşeli kapılar (Sadece 2 ve 4 Varillik 
modeller) — kolay yükleme ve yük indirme 
için; az yer kaplayan tasarım

Tek Varillik Kapaklı Muhafazalı Palet 
(DRM828)

•  265 litre karter kapasitesi

•  Çıkarılabilen üst kısım varilleri 
yerleştirmenizi ve değiştirmenizi sağlar

2 Varillik Kapaklı Muhafazalı Palet 
(PAK601)

•  Ağırlık kapasitesi 2.041 kg UDL; 250 litre 
karter kapasitesi

•  Sadece önden erişim

4 Varillik Kapaklı Muhafazalı Palet 
(PAK901)

•  Ağırlık kapasitesi 4.082 kg UDL; 284 litre 
karter kapasitesi

•  Ünitenin her iki tarafından varillere kolay 
erişim

 

Kapalı ve açık alanda varil  
saklama gereksinimlerinizi  
karşılamak için 1, 2 veya 4 varillik modelleriniz 
arasından seçim yapın.

Pompalı ve hunili varilleri saklayarak ilgili 
yönetmeliklere uyun. 

DRM828
1 Varillik 

PAK901
4 Varillik 

Kolay taşıma için iki yollu 
forklift girişi.

DRM828
Çıkarılabilen üst  
kısım varilleri 
yerleştirmenizi ve 
değiştirmenizi sağlar.

PAK601
Variller içindeyken, 
Kapaklı Muhafazalı 
Palet forkliftle 
kaldıralabilir. 
İndirmenize gerek 
yoktur!

PAK601
2 Varillik 

PIG® Tek Varillik Kapaklı Muhafazalı Palet

DRM828 • Siyah ve gri • Karter kapasitesi: 265 L
84 cm G x 165 cm Y x 89 cm D • 363 kg yük kapasitesi

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® Poli Yükleme Rampası

PAK734 • Düşük profilli rampa • 22 cm yükseklikteki paletler için 
120 cm U x 72 cm G x 25 cm Y • 317,5 kg yük kapasitesi

PIG® Çelik Yükleme Rampası

PAK603 • 170 cm x 66 cm x 22 cm 
22 cm yükseklikteki paletler için  

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG®  4 Varillik Kapaklı Muhafazalı Palet

PAK901 • 164 cm x 201 cm x 157 cm
Karter kapasitesi: 284 L 

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PIG® 2 Varillik Kapaklı Muhafazalı Palet  

PAK601 • 188 cm x 171cm x 105 cm 
250 L Karter kapasitesi 

Toplam
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İndeks
Aradığınız ürünü kolayca bulabilmeniz için 
ürünleri ada ve uygulama tanımına göre 
listeledik.
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Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar  

Temiz ve güvenli bir işyeri için bulunduğunuz            yerdeki sızıntı tehlikesini önler! 

PIG® Yürüme 
Matları insan 
trafiğine 
dayanıklıdır, 
girişleri güvenli ve 
kuru tutar.

TRAFFIC MAT® Halıları

MAT218 • 1 rulo/torba• 91 cm G x 91 m U 
148 L/rulo’ya kadar emiş sağlar

Büro Girişleri

PIG® Sadece Yağda 
Kullanım Matı yağ 
bazlı sıvıları emer 
ancak açık alanın 
temizliği için suyu 
emmez.

PIG® Poli Paletler 

Bir dağıtıcı kutudaki PIG® Beyaz Sadece Yağda 
Kullanım Pedleri 

MAT440 • Ağır • 100 ped/kutu • 38 cm G x 51 cm U
83,6 L/kutu’ya kadar emiş sağlar 

PIG® Dökülme Önleme 
Torbaları açık ve kapalı 
alan taşıma işlerinde 
dökülmeyi önlemek 
için kullanılan portatif 
bir üründür.

Yükleme Alanları

KITE250 • MRO • 59,6 L’ye kadar emiş sağlar

PIG® Yük Arabası Torbası Dökülme Kiti 

KITE250 İçindekiler • 6 - 8 cm x 122 cm Sosis şeklinde emici 
8 - 25 cm x 25 cm Yastık • 33 - 38 cm x 51 cm Ağır mat 
5 - Poli atık torbaları

Sıçrama koruması 
ve dökülme 
koruması PIG® 
Tavalar, varilden 
zemine gelen kirli 
damlaları tutar!

Varil Dağıtım Alanı

PIG® Tavalar 

2410PP • 24 tava/kutu • 27 cm U x 27 G cm x 8 cm Y
67 L/kutu emme gücüne sahiptir 

PIG® Modüler 
Paletler kaçakların ve 
damlamaların zemine 
ulaşmasını engeller.

Varil Saklama

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal 
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

PAK605 • 2-Varil• Standart işlev • 680 kg yük kapasitesi 250 L 
tutma kapasitesi • 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

PIG® Poli Döküleni Toplama Paleti

İşyerinizde yükleme alanının girişinden itibaren 
sıvı girme tehlikesi mevcuttur. Görünen ve   

görünmeyen tüm alanlarda kayma, damlama, 
dökülme ve kirlenme meydana gelebilir. Bunlar, 
çalışanlarınız ve işletmeniz için tehlike oluşturur, 
ek olarak çevre açısından masraflar doğurur. 

PIG® Ürünleri işyerinizin tüm kritik bölgelerinde 
sızıntı tehlikesini önlemeye yardımcı olur. 
Sorun yaratan yağ, soğutucu sıvısı, çözücü, su, 
asit, baz veya bilinmeyen herhangi bir sıvı da 
olsa — işyerinizi güvenli ve temiz tutmak için bir 
çözümümüz mevcuttur. 
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Sipariş vermek için, yetkili dağıtıcınızla temasa geçin

Temiz ve güvenli bir işyeri için bulunduğunuz            yerdeki sızıntı tehlikesini önler! 

PIG® Mat Pedleri 
sorun yaratan büyük 
hacimlerdeki kaçakları, 
damlaları ve püsküren 
sıvıları emer.

Üretim

PIG® Emici Matları 
küçük zemini temiz ve 
güvenli tutar.

Konveyörler

4 IN 1® Universal Mat

MAT284 • Universal • 1 rulo/dağıtıcı kutu 41 cm G x 24 m U 
34,8 L/kutu’ya kadar emiş sağlar 

Bir dağıtıcı kutudaki  
PIG® Universal Mat Pedleri
Ürün # AğırlıkBoyut # of Pads /Pkg’a kadar emiş sağlar.

MAT240  Orta
38cm x 
51cm

100 83,6 L 

SPILLBLOCKER® 
Kanal, dökülenlerin 
tahliyelere 
yayılmasını önler. 

Dökülme Önleme

PLR204-YW • Bariyer • 6 cm x 10 cm x 3 m • Sarı

SPILLBLOCKER® Bariyer

PIG® Soğutucu Sıvısı 
Ayırma Pedleri, 
tanklardaki yağı atarak 
soğutucu sıvısının 
ömrünü uzatır.

Soğutucu Sıvısı Tankları

SKM221 • 20/kutu • 28 cm x 36 cm • 4,7 L/kutu emiş sağlar

PIG® Soğutucu Sıvısı Ayırma Pedleri

PIG® Saptırıcılar, 
malzemeleri korumak 
ve zemini kuru 
tutmak için kaçakları 
yakalar ve başka yöne 
gönderir.

Saptırıcılar

Tavanlar için PIG® Kaçak Saptırıcı

TLS463-TR • 213 cm G x 213 cm U

DİKKAT: Sınırlı kimyasal direnç; 88ÀöC üzerindeki sıcaklıklar için uygun 
değildir.

PIG® HAZ-MAT 
Emicileri küçük 
miktarlarda dökülen 
aşındırıcı maddeleri 
emer.

Akü Saklama

MAT301 • 100 Ped • 38 cm x 51 cm • 83,6 L’ye kadar emiş sağlar

PIG® HAZ-MAT Matı Pedleri Ağır
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Temiz ,güvenli bir işyeri yaratmak için sıvıları yüksek 
kalitedeki  PIG® ürünleri ile kontrol edin. 

Sipariş vermek ya da teknik sorularınız için lütfen yetkili dağıtıcınızla temasa geçiniz:

Avrupa’da basılmıştır. © 2011 New Pig Ltd. ve
New Pig BV.  Tüm hakları saklıdır. Bu katalogda 
kullanılan tüm New Pig markaları  Avrupa, Amerika 
ve diğer enternasyonal hukuk çerçevesinde  
korunmuştur. 
Bu katalogda kullanılan “®” sembolü ABD marka 
tescillerince dizayn edilmiştir. Diğer tesciller için 
Avupa Birliği’nde başvurulabilir.

New Pig Türkiye Distribütörü
Aytekin-Serol Mühendislik Ltd.
01120, Adana, TURKIYE
info@aytekin-serol.com
tel: 0 322 453 13 43
fax: 0 322 457 70 85

BLU101
PIG BLUE® Mat
Sayfa 9 e bakınız. 

PLR300
PIG® Drive-Over  
DRAINBLOCKER® Drenaj Örtüsü 
Sayfa 36 e bakınız. 

TLS703
PIG® Form-A-Funnel® 
Esnek  Boşaltma Aracı
Sayfa 41 e bakınız. .

En yüksek emici absorban matımız ile 
geniş ölçekli sızıntılarınızı absorbe edin.

Kanalizasyon Kanallarınızı üzerinden 
araç geçebilecek dayanıklılıkta sızdırmaz 
bir örtü ile kapatın. 

Makine bölümlerinizin çevrelerinde  yağ 
değişimlerinde kirlilik olmaması için yağı 
başka yöne çevirin. 

Sipariş vermek için 
yetkili dağıtıcınızla 
temasa geçiniz ! 

Yanmaz granüller sıvıyı emerek hapseder. 
Kile oranla 3 kat daha fazla emer

PLP201
LITE-DRI® Emici
Sayfa 23 e bakınız.


