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Kas ir Ultracrete Zorbit? 
     Ultracrete Zorbit ir dabīgs blakusprodukts no kokvilnas 

nozares. Tici vai nē, Ultracrete Zorbit īstenībā ir pārveidotas 
augu šķiedras,  kuru pagatavošanā nav nepieciešama enerģija. 
Tādejādi tās ir pilnīgi pārstrādājamas un bez jebkādām oglekļa 
pēdām, kas ir ļoB labi apkārtējai videi! 

• Pārveidotas augu šķiedras 
• Dabīgs blakusprodukts 
• Izstrādē nav nepieciešama enerģija 
• Nekādu oglekļa pēdu 
• Videi draudzīgs 



Kur Ultracrete Zorbit tiek pielietots? 
     Ultracrete Zorbit Bek izmantots kā uzsūkšanas un 

iekapsulēšanas sistēma  ogļūdeņražu noplūdes gadījumos , arī 
mitros laikapstākļos. 

     Pielieto motora eļļas, dīzeļdegvielas, benzīna, hidrauliskās 
eļļas absorbēšanai 

Ultracrete Zorbit īsumā… 
• Ultracrete Zorbit ir pilnīga sestēma 
eļļu peļķu likvidēšanai 
• Ultracrete Zorbit materiāls, kas 
pagatavots no dabīgām augu 
šķiedrām 
• Ultracrete Zorbit absorbēšanas 
sistēma darbojās arī mitrā laikā 
• Ultracrete Zorbit 100% sadalās 
apkārtējā vidē 



Kā Ultracrete Zorbit strādā? 

Ja mēs paliktu Ultracrete Zorbit zem mikroskopa, tad redzētu  
unikālu sajaukumu no tukšām cilindriskām šķiedrām, šīs 
šķiedras tad iedarbina iekapsulēšanas mehānismu eļļai vai 
ogļūdeņradim.  

Šī unikālā sistēma absorbē eļļu šķiedrā un tur to noslēdz. Šis 
mehānisms ir Bk spēcīgs, ka tas pat strādā ūdenī. Pat tad, ja 
šķiedras pirmām kārtām ir piesāBnātas ar ūdeni. Šķiedras 
izspiež ūdeni un piesūcās ar eļļu. 



Ultracrete Zorbit iepakojums un 
svarīga informācija 

Ultracrete Zorbit pārstrādājams izšļaksKjumu 
absorbents 
Iepakojums: 8kg politelēna maisi 
Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā no 0°C līdz 30° 
Uzglabāšanas laiks: 12 mēneši 
Gatava produkcija: 24 litri 
Krāsa: Gaiši brūna 
Iepakojums uz paletes: 50 maisi 

Ultracrete Zorbit Recycle Centre (atkārtotās 
izmantošanas centrs) 
Iepakojums: Var ieBlpināt līdz pat 60 litrus lietotu 
Ultracrete Zorbit absorbentu 
Svars: Katrs centrs sver 13kg, ieskaitot piederumus un 
filtru 
Dimensijas: augstums – 945mm, platums ‐ 370mm  
dziļums – 550mm 
Krāsa: Graphite Grey 



Kas ir Zorbit Recycle Centre? 

Tas ir Zorbit atkārtotas izmantošanas centrs 

Izmantojot Zorbit Recycle Center, Zorbit var 
pārstrādāt līdz pat 8‐10 reizēm 

Var ieBlpināt līdz pat 60 litru lietota Ultracrete 
Zorbit 

Papildus centram pievienots: 
• PolieBlēna saru suka 
• Augstas izturības polieBlēna lāpsta 
• Plastmasas sieBņš eļļas sijāšanai 



Kā lietot Ultracrete Zorbit? 

Uzklājiet Ultracrete Zorbit pārstrādājamo šķidruma absorbentu uz izlietā 
šķidruma, pilnībā to nosedzot.  

Viss pārpalikušais materiāls pēc izlietā šķidruma apstrādes būs pilnībā 
izmantojams atkārtoti.  

Izmantojiet Ultracrete Zorbit otrreizējās pārstrādes centra birsti, pārbīdiet 
Ultracrete Zorbit pārstrādājamo šķidruma absorbentu uz priekšu un 
atpakaļ, līdz izlijusī viela ir pilnībā absorbēta un maisījums šķiet sauss.  

Izmantojot Ultracrete Zorbit otrreizējās pārstrādes centra lāpstu pārnesiet 
izlietoto Ultracrete Zorbit pārstrādājamo šķidruma absorbentu un 
apstrādājiet to otrreizējās pārstrādes centrā.  

Apstrāde notiek materiālam birstot cauri ierīces augšpusē esošajam 
plastmasas sietam. Kratiet sietu, līdz tajā paliek tikai cieti gabali.  

Atkritumi pēc tam jālikvidē saskaņā ar Latvijas likumdošanu.  



Kā lietot Ultracrete Zorbit? (attēlos) 



Ultracrete Zorbit īpašibas un ieguvumi 
Īpašība          Ieguvums 

Iegūts no Pārveidotas augu šķiedrām                     Pārstrādāts produkts, videi 
          draudzīgs 
               
100% sadalās apkārtējā vidē      Nav nepieciešams speciālists           contractors 

Var lietot slapju        Laikapstākļi neliedz veikt  
          Krīšanas darbus 

Samazina paslīdēšanu      Mazāk potenciālie ievainojumi 

Pārstrādājams līdz 8 reizēm      Mazāk materiāls nepieciešams, 
          vairāk vietas noliktavā  



Pieejamās alternatīvas? 

Māla granulas  Zāģa skaidas  Kokosrieksta miza 

Neviena no piedāvātām alternadvām nevar būt otreiz pārstrādāta 



Ultracrete Zorbit cenas salīdzinājums 

        Zorbit    Māla granulas 

Eļļas peļķes izmērs      1 litrs    1 litrs 

Nepiec. absorbenta daudzums  460g     15.4 kg (15,400g) 

Pielietošanas skaits     1     5 

Nepiec. Savākšanas laiks    3.5 min.     18 min. 

Darba spēka izmaksas, apm.    1.75 Ls     9.00 Ls 

Produkta izmaksas, apm.    2.25 Ls     7.00 Ls 

Kopējās Krīšanas izmaksas    4.00 Ls    16.00 Ls 



Kontakinformācija 

Krišjānis Tūtāns, Delta Urban SIA 

Instarmac Group plc pārstāvis Latvijā 

Mob.: 29168496 

E‐pasts: krisjanis@deltaurban.lv 

Mājas lapa: www.deltaurban.lv     


