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  Produktblad 
 

 

SANOL Länsa är utmärkt att använda vid spill och läckage av olja, bensin och diesel. Det 

absorberar ej vatten och kan därför användas utomhus vid regn – samt i vatten. SANOL 

släpper ej ifrån sig absorberad vätska. Det är ett biologiskt nedbrytbart bioskum som i 

huvudsak består av kol, kväve och vatten och reagerar inte kemiskt med vätskor. SANOL är 

helt miljövänligt. Finns i olika storlekar, som länsor och i lösvikt. 

 

 

SANOL absorptionslänsa används främst vid olje-skadeolyckor i sjöar, hamnar och 

vattendrag, men länsan kan också vara användbar för inringning av större oljespill eller 

läckage inom industriell verksamhet. 

 

 

SANOL är det gula produktsortimentet som i första hand absorberar alla feta vätskor, t ex 

olja, bensin, diesel etc., men stöter bort vatten. Finns ingen olja/fet vätska tar SANOL dock 

gradvis till sig även vatten och vattenlösliga kemikalier. SANOL är ett härdat, biologiskt 

nedbrytbart bioskum och är därför mycket miljövänligt vid omhändertagande. SANOL 

absorberar organiska syror upp till 100% koncentration och oorganiska syror upp till 30 % 

koncentration. SANOL ingår som fyllning i block, länsor, mattor, längder eller som löst 

material. SANOL är utmärkt att använda i maskinrum och på andra platser där man 

regelbundet har läckage av olja och andra feta vätskor. SANOL har låg 

dammningsbenägenhet, har inga slipegenskaper och är därför helt ofarlig för maskiner, 

pumpar, industridammsugare, etc. SANOL absorptionslänsa kan användas för att skydda 

områden mot oljesöl eller för att ringa in ett spill och förhindra spridning av såväl olja som 

andra feta kemikalieutsläpp. Inom tillverkningsindustrin utgör SANOL en viktig och effektiv 

produkt i företagets beredskap vid olje- och kemikalieolyckor. Ytor eller vattendrag där 

oljesöl hotar fåglar eller andra djur, kan beläggas med flockad SANOL. Fåglar kan då simma 

rakt genom oljan utan att den fastnar i fjädrarna. Oljebemängd SANOL kan samlas upp med 

olika skimmerpumpar, slam-sugarbil eller med oljehåv. Använt SANOL-material skall alltid 

deponeras i samråd med lokala miljömyndigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.nr. Modell Vikt/matta Mått Absorptionskapacitet Flytbarhet 

55830 Sanol Länsa Ca 22 kg/10m Diameter 18 cm 12 – 15 l olja/m 100% 

55831 Sanol Länsa med rep Ca 22 kg/10m Diameter 18 cm 12 – 15 l olja/m 100% 

55832 Sanol Länsa, extra stark Ca 22 kg/10m Diameter 18 cm 12 – 15 l olja/m 100% 

55833 Sanol Länsa dubbel, med kätting Ca 22 kg/10m Diameter 18 cm 12 – 15 l olja/m 100% 

   


