
 

TẤM, CUỘN, GỐI, PHAO THẤM HÓA CHẤT 

  

 

Tấm, cuộn, gối, phao thấm hóa chất là sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm cho việc thấm hút lượng 
hoá chất tràn vãi mức nhỏ và vừa tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng hoá chất.  

ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH 

 Thấm hút được lượng lớn các loại hoá chất từ acid, bazo, chất ăn mòn hoặc dung dịch không rõ 

nguồn gốc. Thậm chí có thể thấm hút Acid Sulfuric 98% mà không bị bốc cháy; 

 Cấu tạo gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt lại với nhau khiến cho sản phẩm 

có độ bền cao, không bị sờn hay tung rách ngay cả khi đã ngấm đẫm hoá chất; 

 Bề mặt có các lỗ nhỏ cách đều nhau giúp thấm hút nhanh hơn gấp 5 lần so với loại thông thường; 

 Sợi được sản xuất bằng công nghệ cao giúp thấm hút hoá chất hiệu quả và giữ chặt không nhả 

lại; 

 Chỉ thấm hút hoá chất, hoàn toàn KHÔNG thấm nước; 

 Màu vàng nổi bật giúp dễ dàng nhận biết khi sản phẩm bắt đầu thấm hút; 

 Dù trước hay sau khi ngấm đẫm hoá chất, sản phẩm không dễ cháy như các loại vật liệu thấm hút 

gốc cellulose khác. 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM  

TẤM THẤM HÓA CHẤT  

Mã sản phẩm Kích thước Khả năng thấm hút Đóng gói 

 

OPA5 40cm x 50cm x 5mm 145L/thùng 100 tấm/thùng 

CUỘN THẤM HÓA CHẤT  

Mã sản phẩm Kích thước Khả năng thấm hút Đóng gói 

 

OR4050 40cm x 50m x 5mm 145L/cuộn 1 cuộn/túi ni lông 

OR8050 80cm x 50m x 5mm 290L/cuộn 1 cuộn/túi ni lông 

GỐI THẤM HÓA CHẤT  

Mã sản phẩm Kích thước Khả năng thấm hút Đóng gói 

 

OP2025 20cm x 25cm 90L/thùng 32 chiếc/thùng 

OP4050 40cm x 50cm 144L/thùng 16 chiếc/thùng 

PHAO QUÂY THẤM HÓA CHẤT 

Mã sản phẩm Kích thước Khả năng thấm hút Đóng gói 

 

OS7612 7,6cm x 1,2m 165L/thùng 20 chiếc/thùng 

OS10030 10cm x 3m 150L/thùng 8 chiếc/thùng 



 

ỨNG DỤNG 

Tấm thấm hóa chất  

   
Cuộn thấm hóa chất 

   
Gối thấm hóa chất 

   
Phao quây thấm hóa chất 

   
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOS MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ: Phòng 103, Nhà A5, Làng Quốc tế Thăng Long, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: +84 24 73000.239    Fax: +84 24 37545.629 

Email: sos@sosmoitruong.com Website: www.sosmoitruong.com 
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