


UNOCHIM SUPPLIES 
Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 

 
 

Oferta de pret se va face la cerere. 

1 

 
OEL-KLEEN 2000 
Absorbant pe bază de spumă poliuretanică exclusiv pentru hidrocarburi.  
 

Hidrofob, poate fi utilizat si pentru ecologizarea apelor contaminate din iazuri de decantare, 
separatoarelor de ulei, lacurilor, râuri. 
Suprafeţe de utilizare: pardoseli industriale, parcări asfaltate/betonate, benzinării, luciul apei. 
Indeplineste toate criteriile de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP I II III R SF. 
Standardul DIN: MPA NRW Certificat de testare Nr 22 000 8024-1 10. 
Material de baza: poliuretan.  
 
Avantaje: 

• puternic absorbant 
• depozitabil fără limită de timp  
• hidrofob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OEL-KLEEN Universal Fein  
Absorbant pe bază de silicat de calciu-aluminiu cu aplicabilitate universală. 
Indeplineste criteriul de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP III R 
Suprafeţe de utilizare: pardoseli industriale, parcări asfaltate/betonate, benzinării. 
Absorbţie pentru:  
     - produse petroliere 
     - diverse substante chimice: emulsii, solutii alcaline, solventi organici, vopsele, lacuri 
Material de baza: silicat de calciu.  
Nu este inflamabil. 
Nu se utilizeaza pentru absorbtia de acizi. 
Avantaje 

• puternic absorvant  
• ecologic curat   
• Neutralizant de miros  
• Depozitare nelimitată în timp 
  

Cod Articol Conţinut kg / sac Absorbţie / sac Granulaţie 
1000007 20kg / 40 litri cca. 26 litri ulei 0,125 – 1 mm 

 

Cod Articol Conţinut    kg / sac Absorbţie / sac Greutate volumetrică g/L Granulaţie 
1000003 12 kg / 50 litri Cca. 30 litri ulei 260 0,125 – 4 mm 

 

 

UNOCHIM SUPPLIES 
Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 
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OEL-KLEEN Öko-Sorb 
Absorbant natural pe baza de turbă, exculsiv pentru hidrocarburi. 
BIODEGRADABIL. 
Hidrofob, poate fi utilizat si pentru ecologizarea iazurilor de decantare, separatoarelor de ulei, 
lacurilor, râurilor. 
Suprafete de utilizare: pardoseli industriale, parcari asfaltate/betonate, benzinării, luciul apei. 
Indeplineste toate criteriile de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP I II III R SF. 
Standardul DIN: MPA NRW Certificat NR 22 000 8014 10.  
Material de baza: TURBA  
Avantaje: 

• puternic absorbant 
• depozitabil fără limită de timp  
• hidrofob 
• auto-biodegradabil 
• produs natural 
 
 

Cod Articol Conţinut   kg/sac Absorbţie / sac Greutate volumetrică g/L Granulaţie 
1000691 7 kg / 50L 33 130 0,125 – 4mm 

 

OEL-KLEEN SuperSorb 
Absorbant universal pe baza de magneziu-hidroxi-silicat(Septiolith) 
Produs chimic netoxic, total inert, neinflamabil. 
Suprafete de utilizare: pardoseli industriale, parcări, benzinării, căi de rulare. 
Îndeplineşte criteriul de clasificare ale absorbanţilor de hidrocarburi: TYP III R. 
Absorbţie pentru:  
      - produse petroliere 
      - diverse substanţe chimice: emulsii, solutii alcaline, solventi organici 
Efect antialunecare. Excelent pentru zonele de trafic. 
Nu se utlizeaza pentru absorbtia de acizi. 
Avantaje: 

• Din Septiolith, netoxic. 
• Efect antialunecare – utilizare cu avantaj maxim în domeniul întreţinerii carosabilului 
• Nu este toxic 
• Nu este inflamabil 
 

Art. Nr. Conţinut  kg/sac Absorbţie/sac Greutate volumetrică g/L Granulaţie 

1000014 20 kg / cca. 32 l Cca. 15 litri ulei 615 0,5-1 mm 
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OEL-KLEEN 2000 
Absorbant pe bază de spumă poliuretanică exclusiv pentru hidrocarburi.  
 

Hidrofob, poate fi utilizat si pentru ecologizarea apelor contaminate din iazuri de decantare, 
separatoarelor de ulei, lacurilor, râuri. 
Suprafeţe de utilizare: pardoseli industriale, parcări asfaltate/betonate, benzinării, luciul apei. 
Indeplineste toate criteriile de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP I II III R SF. 
Standardul DIN: MPA NRW Certificat de testare Nr 22 000 8024-1 10. 
Material de baza: poliuretan.  
 
Avantaje: 

• puternic absorbant 
• depozitabil fără limită de timp  
• hidrofob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OEL-KLEEN Universal Fein  
Absorbant pe bază de silicat de calciu-aluminiu cu aplicabilitate universală. 
Indeplineste criteriul de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP III R 
Suprafeţe de utilizare: pardoseli industriale, parcări asfaltate/betonate, benzinării. 
Absorbţie pentru:  
     - produse petroliere 
     - diverse substante chimice: emulsii, solutii alcaline, solventi organici, vopsele, lacuri 
Material de baza: silicat de calciu.  
Nu este inflamabil. 
Nu se utilizeaza pentru absorbtia de acizi. 
Avantaje 

• puternic absorvant  
• ecologic curat   
• Neutralizant de miros  
• Depozitare nelimitată în timp 
  

Cod Articol Conţinut kg / sac Absorbţie / sac Granulaţie 
1000007 20kg / 40 litri cca. 26 litri ulei 0,125 – 1 mm 

 

Cod Articol Conţinut    kg / sac Absorbţie / sac Greutate volumetrică g/L Granulaţie 
1000003 12 kg / 50 litri Cca. 30 litri ulei 260 0,125 – 4 mm 
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Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 
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OEL-KLEEN Öko-Sorb 
Absorbant natural pe baza de turbă, exculsiv pentru hidrocarburi. 
BIODEGRADABIL. 
Hidrofob, poate fi utilizat si pentru ecologizarea iazurilor de decantare, separatoarelor de ulei, 
lacurilor, râurilor. 
Suprafete de utilizare: pardoseli industriale, parcari asfaltate/betonate, benzinării, luciul apei. 
Indeplineste toate criteriile de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP I II III R SF. 
Standardul DIN: MPA NRW Certificat NR 22 000 8014 10.  
Material de baza: TURBA  
Avantaje: 

• puternic absorbant 
• depozitabil fără limită de timp  
• hidrofob 
• auto-biodegradabil 
• produs natural 
 
 

Cod Articol Conţinut   kg/sac Absorbţie / sac Greutate volumetrică g/L Granulaţie 
1000691 7 kg / 50L 33 130 0,125 – 4mm 

 

OEL-KLEEN SuperSorb 
Absorbant universal pe baza de magneziu-hidroxi-silicat(Septiolith) 
Produs chimic netoxic, total inert, neinflamabil. 
Suprafete de utilizare: pardoseli industriale, parcări, benzinării, căi de rulare. 
Îndeplineşte criteriul de clasificare ale absorbanţilor de hidrocarburi: TYP III R. 
Absorbţie pentru:  
      - produse petroliere 
      - diverse substanţe chimice: emulsii, solutii alcaline, solventi organici 
Efect antialunecare. Excelent pentru zonele de trafic. 
Nu se utlizeaza pentru absorbtia de acizi. 
Avantaje: 

• Din Septiolith, netoxic. 
• Efect antialunecare – utilizare cu avantaj maxim în domeniul întreţinerii carosabilului 
• Nu este toxic 
• Nu este inflamabil 
 

Art. Nr. Conţinut  kg/sac Absorbţie/sac Greutate volumetrică g/L Granulaţie 

1000014 20 kg / cca. 32 l Cca. 15 litri ulei 615 0,5-1 mm 
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OEL-KLEEN Multi-Safe Plus - Fără risc 
Utilizabil imediat la accidente cu toate tipurile de acizi sau chimicale 

Absorbant universal pentru chimicale şi acizi pe bază de diatomit poliacrilat. 

Suprafeţe de utilizare: pardoseli industriale, depozite de chimicale, farmacii, laboratoare, 
mediu de lucru periculos (cu acizi, leşii, etc). 
Îndeplineste criteriul de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP III R. 
Absorbţie pentru:  
     - produse petroliere 
     - toate substanţele chimice: soluţii acide, soluţii alcaline, solvenţi organici. 
Material de baza: diatomit poliacrilat.  
Se utilizează în special pentru absorbţia de acizi. 
Unic prin modul sau de actionare: transformă lichidul absorbit în gel.  
Capacitate ridicată de absorbţie. Absoarbe de până la de 75 ori ai mult decât propria sa 
greutate în funcţie de conţinutul de apă al chimicalelor. 
Salubrizarea: Datorită transformării în gel, amestecul de liant cu conţinutul de substanţe dăunătoare, 
poate fi uşor de ridicat. 
Salubrizarea se face corespunzător, în funcţie de substanţele absorbite. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod 
                                             

Cantitate & ambalare 
1000020                                                 400 ml - Recipient pătrat (laborator) 
1000021 2 kg - Canistră 
1000022 4 kg - Canistră 
1000023                                                 6 kg - Găleată 

 

UNOCHIM SUPPLIES 
Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 

 
 

Oferta de pret se va face la cerere. 
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OEL-KLEEN Fulgi polipropilenă 
Absorbant plutitor exclusiv pentru hidrocarburi. 
 
Criteriu de clasificare: pentru ulei tip I/II SF 
Fulgii OEL-KLEEN servesc dpdv. ecologic în lupta împotriva 
 poluării cu ulei pe suprefaţa apei. O particularitate a  
fulgilor este aceea, ca plutesc chiar şi în stare de saturaţie.  
Utilizarea polipropilenei cu o puritate de 100%, înlesneşte,  
ca şi până în prezent, garantarea unui standard ridicat de calitate. 
Hidrofob, poate fi utilizat si pentru ecologizarea iazurilor de  
decantare, separatoarelor de ulei, lacurilor, râurilor. 
Pentru un randament maxim exte recomandată utilizarea doar pe luciul apei.  

Cod Articol Conţinut    
   

Absorbţie / sac 
1000024 cca. 11 kg cca. 152 litri ulei 

 

OEL-KLEEN MultiSorb 
Absorbant universal  
 
Suprafete de utilizare: pardoseli industriale, parcari asfaltate/betonate, benzinării. 
Îndeplineste criteriul de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP III R 
Absorbtie pentru:  
   - produse petroliere 
   - diverse substante chimice: emulsii, solutii alcaline, solventi organici 
Rezistenţă mecanică bună în condiţii grele de utilizare. 
Emisii reduse de praf. 
Excelent pentru zonele de trafic. 
Nu este inflamabil 
Nu se utlizeaza pentru absorbtia de acizi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
OEL-KLEEN Sorbents OIL ONLY – Alb 

Sunt produse absorbante exclusiv de hidrocarburi care sunt în stare să capteze şi să ţină în 
siguranţă o cantitate de până la 20 de ori mai mare decât greutatea lor proprie. Produse foarte 
recomandate pentru protecţia mediului înconjurător. 

Destinaţii: Scurgeri uzuale de hidrocarburi, pete mari de hidrocarburi atât pe sol cât şi pe apă, 
lucrări de mentenanţă asupra utilajelor, puţuri şi canalizări, butoaie cu ulei, etc. 

 
 

Art. Nr. Conţinut  kg/sac Absorbţie/sac Granulaţie 

1000014 20 kg / cca. 28 l Cca. 12.5 litri 
 

0,5-1 mm 
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OEL-KLEEN Multi-Safe Plus - Fără risc 
Utilizabil imediat la accidente cu toate tipurile de acizi sau chimicale 

Absorbant universal pentru chimicale şi acizi pe bază de diatomit poliacrilat. 

Suprafeţe de utilizare: pardoseli industriale, depozite de chimicale, farmacii, laboratoare, 
mediu de lucru periculos (cu acizi, leşii, etc). 
Îndeplineste criteriul de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP III R. 
Absorbţie pentru:  
     - produse petroliere 
     - toate substanţele chimice: soluţii acide, soluţii alcaline, solvenţi organici. 
Material de baza: diatomit poliacrilat.  
Se utilizează în special pentru absorbţia de acizi. 
Unic prin modul sau de actionare: transformă lichidul absorbit în gel.  
Capacitate ridicată de absorbţie. Absoarbe de până la de 75 ori ai mult decât propria sa 
greutate în funcţie de conţinutul de apă al chimicalelor. 
Salubrizarea: Datorită transformării în gel, amestecul de liant cu conţinutul de substanţe dăunătoare, 
poate fi uşor de ridicat. 
Salubrizarea se face corespunzător, în funcţie de substanţele absorbite. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod 
                                             

Cantitate & ambalare 
1000020                                                 400 ml - Recipient pătrat (laborator) 
1000021 2 kg - Canistră 
1000022 4 kg - Canistră 
1000023                                                 6 kg - Găleată 
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Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 
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OEL-KLEEN Fulgi polipropilenă 
Absorbant plutitor exclusiv pentru hidrocarburi. 
 
Criteriu de clasificare: pentru ulei tip I/II SF 
Fulgii OEL-KLEEN servesc dpdv. ecologic în lupta împotriva 
 poluării cu ulei pe suprefaţa apei. O particularitate a  
fulgilor este aceea, ca plutesc chiar şi în stare de saturaţie.  
Utilizarea polipropilenei cu o puritate de 100%, înlesneşte,  
ca şi până în prezent, garantarea unui standard ridicat de calitate. 
Hidrofob, poate fi utilizat si pentru ecologizarea iazurilor de  
decantare, separatoarelor de ulei, lacurilor, râurilor. 
Pentru un randament maxim exte recomandată utilizarea doar pe luciul apei.  

Cod Articol Conţinut    
   

Absorbţie / sac 
1000024 cca. 11 kg cca. 152 litri ulei 

 

OEL-KLEEN MultiSorb 
Absorbant universal  
 
Suprafete de utilizare: pardoseli industriale, parcari asfaltate/betonate, benzinării. 
Îndeplineste criteriul de clasificare ale absorbantilor de hidrocarburi: TYP III R 
Absorbtie pentru:  
   - produse petroliere 
   - diverse substante chimice: emulsii, solutii alcaline, solventi organici 
Rezistenţă mecanică bună în condiţii grele de utilizare. 
Emisii reduse de praf. 
Excelent pentru zonele de trafic. 
Nu este inflamabil 
Nu se utlizeaza pentru absorbtia de acizi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
OEL-KLEEN Sorbents OIL ONLY – Alb 

Sunt produse absorbante exclusiv de hidrocarburi care sunt în stare să capteze şi să ţină în 
siguranţă o cantitate de până la 20 de ori mai mare decât greutatea lor proprie. Produse foarte 
recomandate pentru protecţia mediului înconjurător. 

Destinaţii: Scurgeri uzuale de hidrocarburi, pete mari de hidrocarburi atât pe sol cât şi pe apă, 
lucrări de mentenanţă asupra utilajelor, puţuri şi canalizări, butoaie cu ulei, etc. 

 
 

Art. Nr. Conţinut  kg/sac Absorbţie/sac Granulaţie 

1000014 20 kg / cca. 28 l Cca. 12.5 litri 
 

0,5-1 mm 
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Avantaje 
• Protejează mediul pe termen lung – reţine şi după saturaţie 
• Păstrarea unui loc de muncă curat 
• Absorbţie maximă de ulei 
• Hidrofob 
• Pluteşte şi după saturaţie 
Pernele E10p şi E40p, se utilizează foarte eficient în locuri greu accesibile cum ar fi puţurile de 

canalizare sau drenare etc. unde absorb în permanenţă uleiuri şi combustibili. Chiar şi în stare de 
saturaţie OEL-KLEEN izolează lichidele scurse. 

Cod 
produs 

Dimensiuni Conţinutul 
setului 

Absorbţie Greutate 
specifică 

Kg / set 

 Lăţime Lungime Buc-set L / set g/m2 Kg/VE 
Lavete/pad-uri       

E 50 97 cm 86 cm 50 buc 315 400 15,2 
E 100 48 cm 43 cm 100 buc 155 400 7,5 
OK 100 40 cm 50 cm 100 buc 155 400 7,5 
OK 200 40 cm 50 cm 200 buc 155 200 7,5 
E 200 48 cm 43 cm 200 buc 155 200 7,5 
E 200 GA 48 cm 43 cm 10 x 20 cârpe 155 200 7,5 
E 230 30 cm 30 cm 100 cârpe 32 200 1,7 

Lavete dimple(fară scame)      
E 100 M 48 cm 43 cm 100 cârpe 115  6,5 
E 110 M 33 cm 28 cm 200 cârpe 115  6,5 

Tambur lavete       
E 150 97 cm 44 m 1 rolă 315 400 15,6 
E 150 S 48 cm 44 m 2 role 315 400 15,6 
E 300 97 cm 88 m 1 rolă 315 200 15,6 
E 300 S 48 cm 88 m 2 role 315 200 15,6 
ELA 720 150 cm 50 m 1 rolă 187 175 13,5 

Tambur lavete  dimple(fără scame)     
E 150 M 97 cm 44m 1 rolă 250  14,5 
E 150 SM 48 cm 44m 2 role 250  14,5 

Laveta capac butoi       
EDT 22 M Ø 56 cm 25 buc 36  2 
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OEL-KLEEN Sorbents UNIVERSAL – Galben, gri 
Lavete/Pad-uri pentru absorbţie universală.  

Formate din 3 straturi de polipropilenă.  Stratul mijlociu este încastrat de câte un strat curat 
de poliprolipenă, stabilizat şi rezistent. Astfel cele trei tipuri de staturi sunt contopite (Ultrasoon) 
laolaltă, formându-se acest Dimple Sorbents deosebit de rezistent, sesizabil datorită punctelor de 
contopire. Produsele absorb multiplul propriei greutăţi. Destinaţii: uleiuri, acizi, emulsii, lichide 
agresive organice/anorganice, chimicale solubile în apă. 

• Fără scame 
• Putere optimă de absorbţie 
• Durabilitate 
 

Cod Produs Dimensiuni Conţinut 
 

Absorbţie / set Kg / set 
 Bariere    

E 510 SN / D Ø 13 cm x 3 m 4 x 2 buc. 230 litri 20,0 
E 510 SN Ø 13 cm x 3 m 4 buc. 115 litri 10,0 
E 810 SN Ø 20 cm x 3 m 4 buc. 253 litri 18,0 

E 810 SN / 5 m Ø 20 cm x 5 m 2 buc. 212 litri 15,0 
 Perne    

E 10 P Ø 20cm x 50 cm 10 perne 115 litri 10,0 
E 40 P Ø 10cm x 50 cm 20 perne 115 litri 8,5 
OK 45 45 cm x 25 cm 40 perne 100 litri 9,0 

OK 2020 20 cm x 20 cm 40 perne 55 litri 6,0 
OK 3030 30 cm x 30 cm 20 perne 80 litri 8,0 

 Socks    
E 348 P Ø 8 cm x 120 cm 10 socks 40 litri 4,0 

 Prosop peliculă    
E 1800 50 cm x 30 m 1 buc. 110 litri 5,0 
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Avantaje 
• Protejează mediul pe termen lung – reţine şi după saturaţie 
• Păstrarea unui loc de muncă curat 
• Absorbţie maximă de ulei 
• Hidrofob 
• Pluteşte şi după saturaţie 
Pernele E10p şi E40p, se utilizează foarte eficient în locuri greu accesibile cum ar fi puţurile de 

canalizare sau drenare etc. unde absorb în permanenţă uleiuri şi combustibili. Chiar şi în stare de 
saturaţie OEL-KLEEN izolează lichidele scurse. 

Cod 
produs 

Dimensiuni Conţinutul 
setului 

Absorbţie Greutate 
specifică 

Kg / set 

 Lăţime Lungime Buc-set L / set g/m2 Kg/VE 
Lavete/pad-uri       

E 50 97 cm 86 cm 50 buc 315 400 15,2 
E 100 48 cm 43 cm 100 buc 155 400 7,5 
OK 100 40 cm 50 cm 100 buc 155 400 7,5 
OK 200 40 cm 50 cm 200 buc 155 200 7,5 
E 200 48 cm 43 cm 200 buc 155 200 7,5 
E 200 GA 48 cm 43 cm 10 x 20 cârpe 155 200 7,5 
E 230 30 cm 30 cm 100 cârpe 32 200 1,7 

Lavete dimple(fară scame)      
E 100 M 48 cm 43 cm 100 cârpe 115  6,5 
E 110 M 33 cm 28 cm 200 cârpe 115  6,5 

Tambur lavete       
E 150 97 cm 44 m 1 rolă 315 400 15,6 
E 150 S 48 cm 44 m 2 role 315 400 15,6 
E 300 97 cm 88 m 1 rolă 315 200 15,6 
E 300 S 48 cm 88 m 2 role 315 200 15,6 
ELA 720 150 cm 50 m 1 rolă 187 175 13,5 

Tambur lavete  dimple(fără scame)     
E 150 M 97 cm 44m 1 rolă 250  14,5 
E 150 SM 48 cm 44m 2 role 250  14,5 

Laveta capac butoi       
EDT 22 M Ø 56 cm 25 buc 36  2 
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OEL-KLEEN Sorbents UNIVERSAL – Galben, gri 
Lavete/Pad-uri pentru absorbţie universală.  

Formate din 3 straturi de polipropilenă.  Stratul mijlociu este încastrat de câte un strat curat 
de poliprolipenă, stabilizat şi rezistent. Astfel cele trei tipuri de staturi sunt contopite (Ultrasoon) 
laolaltă, formându-se acest Dimple Sorbents deosebit de rezistent, sesizabil datorită punctelor de 
contopire. Produsele absorb multiplul propriei greutăţi. Destinaţii: uleiuri, acizi, emulsii, lichide 
agresive organice/anorganice, chimicale solubile în apă. 

• Fără scame 
• Putere optimă de absorbţie 
• Durabilitate 
 

Cod Produs Dimensiuni Conţinut 
 

Absorbţie / set Kg / set 
 Bariere    

E 510 SN / D Ø 13 cm x 3 m 4 x 2 buc. 230 litri 20,0 
E 510 SN Ø 13 cm x 3 m 4 buc. 115 litri 10,0 
E 810 SN Ø 20 cm x 3 m 4 buc. 253 litri 18,0 

E 810 SN / 5 m Ø 20 cm x 5 m 2 buc. 212 litri 15,0 
 Perne    

E 10 P Ø 20cm x 50 cm 10 perne 115 litri 10,0 
E 40 P Ø 10cm x 50 cm 20 perne 115 litri 8,5 
OK 45 45 cm x 25 cm 40 perne 100 litri 9,0 

OK 2020 20 cm x 20 cm 40 perne 55 litri 6,0 
OK 3030 30 cm x 30 cm 20 perne 80 litri 8,0 

 Socks    
E 348 P Ø 8 cm x 120 cm 10 socks 40 litri 4,0 

 Prosop peliculă    
E 1800 50 cm x 30 m 1 buc. 110 litri 5,0 
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Cod produs Dimensiuni Conţinut set Absorbţie Greutate 

 
Kg/set 

 Lăţime Lungime  L / set g / m2  
Lavete dimple (gri)      

E 500 96 cm 86 cm 50 buc 168 340 14 
E 1000 48 cm 43 cm 100 buc 100 340 7.5 
E1100 30 cm 30 cm 100 buc 40 340 7.5 

Tamburi dimple (gri)      
E 1500 97 cm 44 m 1 buc 200 340 14.5 
E 1500 S 48 cm 44 m 2 buc 200 340 14.5 
Lavete universali (galbene)      

EU 110 33 cm 28 cm 100 buc 35 305 3 
EU 170 40 cm 50 cm 100 buc 113 305 6 
EU 200 48 cm 43 cm 200 buc 144 203 8 
Tamburi universali (galbene)      
EU 130 32 cm 31 m 2 buc 80 305 7 
EU 150 97 cm 44 m 1 buc 100 203 8 
EU 190 48 cm 31 m 2 buc 110 305 6 

 

 
       

 

 

 

 

 
 

Cod produs Dimensiuni Conţinut set Absorbţie Greutate  Kg/set 
 Lăţime Lungime  L / set g / m2  
Capac de butoi       
EDT 2222 Ø 56 cm 25 buc. 36 305 3,5 
Vană coletare       
EDP 25 24 cm 30 cm 25 buc.    
Socks      
E 310 C Ø 8 cm x 120 cm 10 buc. 40  3,5 
E 348 U Ø 8 cm x 120 cm 10 buc. 40  3,5 
E 348 C Ø 8 cm x 120 cm 20 buc. 80  7,0 
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Distribuitor OEL-KLEEN 
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OEL-KLEEN Acoperire canalizări, bariere flexibile: 
 
 Produse recomandate pentru prevenirea poluării sistemelor de canalizare si limitarea 
suprafeţelor afectate de poluările accidentale. 
 Realizate din poliuretan flexibil, de înaltă calitate. Pentru utilizări repetate.  

Cod produs Produs Descriere 

1060642 
 

Acoperire 
canalizare 
40x40 cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante 

1060643 
 

Acoperire 
canalizare 
60x60cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante. 

1060644 
 

Acoperire 
canalizare 
80x80 cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante. 

1060645 
 

Acoperire 
canalizare 

100x100 cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante 

1060408 Barieră flexibilă 
6x300 cm 

Barieră din poliuretan flexibil pentru împrejmuirea zonelor de depozitare 
a recipientelor cu substante periculoase. Reutilizabile. 
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Cod produs Dimensiuni Conţinut set Absorbţie Greutate 

 
Kg/set 
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OEL-KLEEN Acoperire canalizări, bariere flexibile: 
 
 Produse recomandate pentru prevenirea poluării sistemelor de canalizare si limitarea 
suprafeţelor afectate de poluările accidentale. 
 Realizate din poliuretan flexibil, de înaltă calitate. Pentru utilizări repetate.  

Cod produs Produs Descriere 

1060642 
 

Acoperire 
canalizare 
40x40 cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante 

1060643 
 

Acoperire 
canalizare 
60x60cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante. 

1060644 
 

Acoperire 
canalizare 
80x80 cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante. 

1060645 
 

Acoperire 
canalizare 

100x100 cm 

Acoperire capac canal, din poliurentan flexibil, reutilizabil. Rezistent 
împotriva apei, hidrocarburilor şi majoritatea chimicalelor. Se mulează pe 

capacul/rigola canalului împiedicând infiltrarea substanţelor poluante 

1060408 Barieră flexibilă 
6x300 cm 

Barieră din poliuretan flexibil pentru împrejmuirea zonelor de depozitare 
a recipientelor cu substante periculoase. Reutilizabile. 
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OEL-KLEEN Aşchii legătoare de praf: 
 Aşchiile legătoare de praf sunt utilizate la măturarea suprafeţelor mari în hale de producţie, 
depozite, săli de sport unde este importană limitarea formării prafului. De asemenea se poate utiliza 
şi pentru recoltarea eficientă a pulberilor generatoare de praf toxic. 
 

Aşchii pentru măturare - ulei / verzi (cod produs 1000027 – ambalare cutie 25kg) 
Conţin uleiuri de bună calitate, fără acizi, şi de aceea nu îmbâcsesc solul. Agent concentrate 

pentru măturare, legător de praf cu o curăţare profundă. Pentru toate suprafeţele rezistente la 
solvenţi cum ar fi lemn, piatră, beton etc. 

 
Aşchii pentru măturare emulsie/ roşu (cod produs 1000028 – ambalare cutie 24kg) 
Conţin ceară care acţionează neutru. Agent de măturare concentrat, legător de praf şi dătător 

de luciu, lipsit de solvenţi. 
Potrivit şi pentru PVC şi asfalt. 
 
Aşchii pentru măturare – ceară / albastre (cod produs 1000029 – ambalare cutie 25kg) 
Conţin solvenţi şi ceară de bună calitate. Agent de măturare concentrat, legător de praf şi 

curăţitor. Pentru toate suprafeţele rezistente la solvenţi cum ar fi lemn, piatră, beton. Prin lustruire 
ulterioară se formează luciul. 

 
Aşchii pentru măturare – industrie / verzi (cod produs 1000030 – ambalare cutie 25kg) 
Agent de măturare pentru toate podelele nelustruite. Agent de măturare concentrat, legător 

de praf şi curăţitor. Special pentru încăperi şi hale unde nu sunt admişi solvenţi. Pentru toate 
podelele industriale din piatră, beton şi lemn etc. 
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OEL-KLEEN REINFIX Pastă fluidă pentru spălat mâini: 
 
REINFIX - pasta fluida pentru spalat maini. 
Conceputa pentru murdaria medie pana la foarte grea. 
Calitate PREMIUM, fabricata pentru industria din Germania.  
Foarte economica un utilizare datorita puterii excelente de curatare. 
Pastă emolientă de spălat mâini, întreţine pielea cu un agent  special de frecare, ne-iritant pentru 
piele. Putere mare de curăţare, fără nisip –  puţin acidă, conform testului de tolerantă pe piele. 
Utilizare: Se aplică puţină pastă pe mâini, fără apă şi apoi se masează. Apoi se clătesc mâinile bine 
cu apă şi se usucă. 
Ambalare: canistra 10L 
Excelenta pentru dispensere(dozatoare).  
 

Cod produs 
1060233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEL-KLEEN Pastă pentru spălat mâini:  
Pastă solidă pentru spălat mâini.  
Conceputa pentru murdaria medie pana la grea.  
Excelente proprietăţi de curăţare şi protecţie a pielii datorită reţetei speciale cu faină de lemn. 
Ambalare: găleată 10L. 
Utilizare: Se aplică puţină pastă pe mâini, împreună cu puţină apă, se masează până se amestecă 
mizeria şi pasta. Apoi se clătesc mâinile bine cu apă şi se usucă. 
  

Cod produs 
1060291 
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OEL-KLEEN Aşchii legătoare de praf: 
 Aşchiile legătoare de praf sunt utilizate la măturarea suprafeţelor mari în hale de producţie, 
depozite, săli de sport unde este importană limitarea formării prafului. De asemenea se poate utiliza 
şi pentru recoltarea eficientă a pulberilor generatoare de praf toxic. 
 

Aşchii pentru măturare - ulei / verzi (cod produs 1000027 – ambalare cutie 25kg) 
Conţin uleiuri de bună calitate, fără acizi, şi de aceea nu îmbâcsesc solul. Agent concentrate 

pentru măturare, legător de praf cu o curăţare profundă. Pentru toate suprafeţele rezistente la 
solvenţi cum ar fi lemn, piatră, beton etc. 

 
Aşchii pentru măturare emulsie/ roşu (cod produs 1000028 – ambalare cutie 24kg) 
Conţin ceară care acţionează neutru. Agent de măturare concentrat, legător de praf şi dătător 

de luciu, lipsit de solvenţi. 
Potrivit şi pentru PVC şi asfalt. 
 
Aşchii pentru măturare – ceară / albastre (cod produs 1000029 – ambalare cutie 25kg) 
Conţin solvenţi şi ceară de bună calitate. Agent de măturare concentrat, legător de praf şi 

curăţitor. Pentru toate suprafeţele rezistente la solvenţi cum ar fi lemn, piatră, beton. Prin lustruire 
ulterioară se formează luciul. 

 
Aşchii pentru măturare – industrie / verzi (cod produs 1000030 – ambalare cutie 25kg) 
Agent de măturare pentru toate podelele nelustruite. Agent de măturare concentrat, legător 

de praf şi curăţitor. Special pentru încăperi şi hale unde nu sunt admişi solvenţi. Pentru toate 
podelele industriale din piatră, beton şi lemn etc. 
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OEL-KLEEN REINFIX Pastă fluidă pentru spălat mâini: 
 
REINFIX - pasta fluida pentru spalat maini. 
Conceputa pentru murdaria medie pana la foarte grea. 
Calitate PREMIUM, fabricata pentru industria din Germania.  
Foarte economica un utilizare datorita puterii excelente de curatare. 
Pastă emolientă de spălat mâini, întreţine pielea cu un agent  special de frecare, ne-iritant pentru 
piele. Putere mare de curăţare, fără nisip –  puţin acidă, conform testului de tolerantă pe piele. 
Utilizare: Se aplică puţină pastă pe mâini, fără apă şi apoi se masează. Apoi se clătesc mâinile bine 
cu apă şi se usucă. 
Ambalare: canistra 10L 
Excelenta pentru dispensere(dozatoare).  
 

Cod produs 
1060233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEL-KLEEN Pastă pentru spălat mâini:  
Pastă solidă pentru spălat mâini.  
Conceputa pentru murdaria medie pana la grea.  
Excelente proprietăţi de curăţare şi protecţie a pielii datorită reţetei speciale cu faină de lemn. 
Ambalare: găleată 10L. 
Utilizare: Se aplică puţină pastă pe mâini, împreună cu puţină apă, se masează până se amestecă 
mizeria şi pasta. Apoi se clătesc mâinile bine cu apă şi se usucă. 
  

Cod produs 
1060291 
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OEL-KLEEN – Lavete de hârtie albastră  triplustrat 

Lavete hârtie de curăţat, 3 straturi, albastră. Datorită structurii triplustrat, deţine o rezistenţă mecanică 
sporită, având o excelentă capacitate de absorbţie a diferitelor fluide. De asemenea datorită 
dimensiunilor atipice pentru o lavetă de hărtie, se utilizează cu succes la diferitele lucrări de 
mentenanţă ale utilajelor.   
Dimenisune:  39 cm*39cm 
Ambalare: 1set = 2 role, 500 buc/rolă.  

Cod produs 
1060205 

 
 
 

 

OEL-KLEEN Degresant 
Curăţitor “Tensid” pentru curăţirea tuturor suprafeţelor solide 

• Protejează mediul înconjurător 
• Biodegradabil 
• Greu emulsionant 
• Degresant 
 
Îşi păstrază proprietăţile fizice şi chimice 
timp de 5 ani, dacă este depozitat la 
temperaturi peste 0 O  C 
Nu atacă piesele vopsite, din material 
sintetic sau cauciuc.  
Nu este recomandată utilizarea pe 
suprafeţe de aluminiu sau crom. 

Utilizare: 
OEL-KLEEN lichid se întinde cu o mătură sau 
perie peste suprafaţa stropită. La o murdărire 
intensă, după caz, procedeul trebuie repetat. 
Se poate amesteca cu apă într-o proporţie 
maximă de 1:30. 
Puterea de cuăţire rămâne conservată. 
A nu se folosi la temperaturi ridicate sau sub 
expunere directă la soare.  

 
Cod 

 
Ambalaj 

1010070 Sticla 1L pulverizare  
1010071 Canistra 5L 
1010072 Canistra 10L 
1010073 Canistra 35L 
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OEL-KLEEN ACTIV CLEANER 01 
Curăţitor de atelier / curăţitor pentru prelate 
 
Curăţă fără efort orice suprafaţa tare şi nu lasă resturi uleioase.  
Potrivit şi pentru curăţarea prelatelor. 

Cod 
 

Destinaţie Ambalaj 
1010074 Curaţitor de atelier Canistră 5L 
1010075 Curaţitor de atelier Canistră 10L 
1010177 Curaţitor de atelier Canistră 30L 
1010076 Curaţitor de prelate Canistră 5L 
1010300 Curaţitor de prelate Canistră 10L 
1010077 Curaţitor de prelate Canistră 30L 
 
 
 
 

OEL-KLEEN Solvent pentru  îndepărtat pete de ulei 
Solvent pentru curăţarea petelor de hidrocarburi. 

 
Solventul de îndepărtat petele de ulei OEL-KLEEN  

îndepărtează fără urme petele de hidrocarburi de pe piatra profilată, 
beton, beton spălat, ceramică, duşumea şi piatră naturală!  

După curăţarea cu substanţa de îndepărtare a petelor de 
hidrocarburi OEL-KLEEN se obţin suprefeţe curate şi uscate. 

Uleiul rezultat din scurgeri de la maşini/utilaje sau de pe 
urma aprovizionării cu hidrocarburi, duce în special la murdăriri 
inestetice în special la intrări, pardoseli din garaje, parcări, trotuare şi 
pardoseli ale atelierelor. Substanţa de îndepărtat petele de ulei OEL-
KLEEN este un produs de încredere, nou conceput, cu ajutorul 
căruia vă reuşeşte să curăţaţi fără urme şi durabil chiar şi pete vechi 
de grasimi şi hidrocarburi infiltrate adânc. 

Potrivit şi pentru pete de ulei provenite de la grill. 
După o curăţire cu substanţa de îndepărtat petele de ulei 

OEL-KLEEN, obţineţi o suprafaţă curată şi uscată pe care 
următoarele straturi de vopsea, chiar şi culorile pe baza de acril 
diluate cu apă, vor fi aderente în proporţie de 100%!!! 

Utilizare:Substanţa de îndepărtat petele de ulei OEL-KLEEN se aplică pe suprafaţa murdară 
cu o grosime de cca. 1 mm. (a nu se întinde cu o pensulă sau manual).  

Atenţie:  Suprafaţa trebuie să fie uscată. În caz contrar vă rugăm, înainte de curăţire, să fie 
absorbite resturile de ulei, grăsimi sau alte fluide cu şerveţele de hârtie sau cu liantul de ulei potrivit 
(ex. liantul de ulei OEL-KLEEN). După aplicare, se formează o scoarţă albă, în care sunt stocate 
toate resturile de grăsime şi ulei. Timpul necesar  efectului, depinde de temperatura mediului şi de 
gradul de murdărire. Scoarţa albă se va mătura sau se va aspira.  
 Nu mai necesită o clătire suplimentară cu apă!!! 
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OEL-KLEEN – Lavete de hârtie albastră  triplustrat 
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dimensiunilor atipice pentru o lavetă de hărtie, se utilizează cu succes la diferitele lucrări de 
mentenanţă ale utilajelor.   
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Ambalare: 1set = 2 role, 500 buc/rolă.  
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timp de 5 ani, dacă este depozitat la 
temperaturi peste 0 O  C 
Nu atacă piesele vopsite, din material 
sintetic sau cauciuc.  
Nu este recomandată utilizarea pe 
suprafeţe de aluminiu sau crom. 

Utilizare: 
OEL-KLEEN lichid se întinde cu o mătură sau 
perie peste suprafaţa stropită. La o murdărire 
intensă, după caz, procedeul trebuie repetat. 
Se poate amesteca cu apă într-o proporţie 
maximă de 1:30. 
Puterea de cuăţire rămâne conservată. 
A nu se folosi la temperaturi ridicate sau sub 
expunere directă la soare.  
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OEL-KLEEN ACTIV CLEANER 01 
Curăţitor de atelier / curăţitor pentru prelate 
 
Curăţă fără efort orice suprafaţa tare şi nu lasă resturi uleioase.  
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OEL-KLEEN Solvent pentru  îndepărtat pete de ulei 
Solvent pentru curăţarea petelor de hidrocarburi. 

 
Solventul de îndepărtat petele de ulei OEL-KLEEN  

îndepărtează fără urme petele de hidrocarburi de pe piatra profilată, 
beton, beton spălat, ceramică, duşumea şi piatră naturală!  

După curăţarea cu substanţa de îndepărtare a petelor de 
hidrocarburi OEL-KLEEN se obţin suprefeţe curate şi uscate. 

Uleiul rezultat din scurgeri de la maşini/utilaje sau de pe 
urma aprovizionării cu hidrocarburi, duce în special la murdăriri 
inestetice în special la intrări, pardoseli din garaje, parcări, trotuare şi 
pardoseli ale atelierelor. Substanţa de îndepărtat petele de ulei OEL-
KLEEN este un produs de încredere, nou conceput, cu ajutorul 
căruia vă reuşeşte să curăţaţi fără urme şi durabil chiar şi pete vechi 
de grasimi şi hidrocarburi infiltrate adânc. 

Potrivit şi pentru pete de ulei provenite de la grill. 
După o curăţire cu substanţa de îndepărtat petele de ulei 

OEL-KLEEN, obţineţi o suprafaţă curată şi uscată pe care 
următoarele straturi de vopsea, chiar şi culorile pe baza de acril 
diluate cu apă, vor fi aderente în proporţie de 100%!!! 

Utilizare:Substanţa de îndepărtat petele de ulei OEL-KLEEN se aplică pe suprafaţa murdară 
cu o grosime de cca. 1 mm. (a nu se întinde cu o pensulă sau manual).  

Atenţie:  Suprafaţa trebuie să fie uscată. În caz contrar vă rugăm, înainte de curăţire, să fie 
absorbite resturile de ulei, grăsimi sau alte fluide cu şerveţele de hârtie sau cu liantul de ulei potrivit 
(ex. liantul de ulei OEL-KLEEN). După aplicare, se formează o scoarţă albă, în care sunt stocate 
toate resturile de grăsime şi ulei. Timpul necesar  efectului, depinde de temperatura mediului şi de 
gradul de murdărire. Scoarţa albă se va mătura sau se va aspira.  
 Nu mai necesită o clătire suplimentară cu apă!!! 

 



UNOCHIM SUPPLIES 
Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 

 
 

Oferta de pret se va face la cerere. 

13 

 
A nu se folosi pe suprafeţele: Bitum, asfalt sau suprafeţe lăcuite!!! 
Pentru randamente optime este recomandată utilizarea pe suprefeţe cât mai poroase, unde 

este facilitată pătrunderea în profuntime a solventului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEL-KLEEN BIO Solvent curăţare asfalt 
Soluţie de curăţat asfalt 
 

Murdăririle cu ulei pe străzi, rampe şi în zonele de parcare nu sunt doar neestetice ci şi o 
periculoase. 

Îndepărtarea petelor de ulei de pe suprafeţele de gudron sau 
asfalt este foarte greoaie, deoarece chimicalele obisnuite de curăţare 
atacă şi avariază suprafeţele.   

Rezolvarea se găseşte într-o soluţie biologică de curăţat 
suprafeţe din gudron si asfalt, care indepărtează petele de ulei si nu 
atacă suprafeţele. 

Soluţia de curtăţat asfaltul OEL-KLEEN BIO: 
Un produs unic, biologic, care nu conţine substanţe 

periculoase, uşor în utilizare şi complet biodegradabil. Soluţia BIO 
de curăţat asfaltul stimulează mai departe degradarea uleiului după prima curăţire, fără a ataca 
suprafeţele de gudron şi asfalt. Soluţia de curăţare este eficientă şi pe suprafeţe de beton. 

Cod 
 

Ambalaj 
101017

 
Sticlă 750 ml 

101021
 

Canistră 3750 ml 

 

UNOCHIM SUPPLIES 
Distribuitor OEL-KLEEN 
Absorbanti pentru hidrocarburi si chimicale, produse pentru protectia mediului 

 
 

Oferta de pret se va face la cerere. 

14 

 
 
 

 Utilizare: Se aplică din abundenţă pe suprafaţa murdară şi se lasă a acţiona. Se curăţă cu 
maşină de curăţat sau jet de apă. 
 Indicii: Murdăririle pe macadam gudronat şi asfalt duc des la decaparea suprafeţei. Aceasta 
se declanşează prin efectul de diluare a hidrocarburilor si este un proces ireversibil, pe care nici 
soluţia BIO de curăţat asfaltul nu o mai poate aduce la forma iniţială. 
 

OEL-KLEEN SETURI DE INTERVENŢIE  
   
 Unochim Supplies vă poate pune la dispozitie diverse seturi de urgenţă pentru intervenţia în 
cazul poluărilor accidentale, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate de către 
dumneavoastră. 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod produs Ambalaj 
1010285       1 Ltr. 
1010284 5 Ltr. 
1010283 10 Ltr. 
1010200 20 Ltr. 
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