Σάκοι άμμου χωρίς άμμο

Προετοιμαστείτε για την πλημμύρα
Είτε πρόκειται για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Υπηρεσία

Προστασία απο θαλασσινό
και γλυκό νερό
Διογκώνεται 50εκ x 45εκ x 10εκ

Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών, τις επιχειρήσεις ή

Μέχρι 10-χρόνια ζωή αποθήκευσης

τον Ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά – το FloodSax® προστατεύει

40% περισσότερη κάλυψη από
τους κοινούς σάκους

τα σπίτια και τις περιουσίες από τις ζημιές, γρήγορα και
αποτελεσματικά.

Περιορίζει την διαρροή
ορισμένων επικίνδυνων υλικών

Το FloodSax® είναι κατάλληλο, για παράδειγμα, για την εκτροπή

Αυτοαπορροφητικό, σταθερό
και εύκολα στοιβαζόμενο

υδάτων από πλημμύρες ή του νερού πυρόσβεσης σε περίπτωση

Ελαφρύ 700 γρ. βάρος στεγνό

εμπλοκής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

25% μεγαλύτερο από τις
εναλλακτικές λύσεις σάκκων
άμμου

FLOODSAX ® ΣΑΣ ΓΛΥΤΩΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΧΡΗΜΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

www.FloodSax.com

Ο μοντέρνος αμμόσακος
Το FloodSax είναι ελαφρύ σαν ένα μαξιλάρι, αλλά όταν έρχεται σε
επαφή με το νερό, γίνεται σε δευτερόλεπτα, σταθερό και βαρύ σαν
ένας σάκκος άμμου…

Η εμπειρία μας με το FLOODSAX® ήταν καταπληκτική!
“Το χρησιμοποιήσαμε πολλές φορές για να σώσουμε την περιουσία μας...
Μας πήρε μόνο τρία λεπτά να βρέξουμε τον αμμόσακο FloodSax
και είμασταν έτοιμοι. ΑΜΕΣΟ ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΜΑ!!!”
Sydney Vore,
Sodexo Facilities Management
Hiram College

Ένα κουτί των 20 αμμόσακων FLOODSAX® μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από ένα άτομο

και εκατοντάδες μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε ένα αυτοκίνητο ή φορτηγό.

Βιοδιασπώμενο
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Το FloodSax® είναι ένα σύστημα προστασίας από τις πλημμύρες, το οποίο αυτό-ενεργοποιείται με
την απορρόφηση του νερού.
Συγκριτικά με τα συμβατικά σακκιά άμμου, το FloodSax® συνδυάζει τις ήδη δοκιμασμένες εφαρμογές,
όπως την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και την προστασία κτιρίων και φυτών, με πρόσθετη
τεράστια απορροφητικότητα νερού.
Αυτό σημαίνει ότι το FloodSax® μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά για προστασία από τη
ζημία που προκαλούν τα νερά από τις διαρροές.

Η απορρόφηση και η περίφραξη του νερού με FloodSax® διαρκεί μόνο λίγα λεπτά!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

Βάρος (στεγνό) : περ. 0,7kg
Βάρος (υγρό) : περ. 20-25 kg
Απορρόφηση νερού : περ. 20-25 lt
Διαστάσεις (στεγνό) : περ. 500/450/20mm (MxΠxY)
Διαστάσεις (υγρό) : περ. 500/450/100mm (ΜxΠxY)
Συσκευασία : κούτα των 20 τεμαχίων

Το FloodSax® είναι ισχυρό και προστατεύει το σπίτι
σας από ζημιές από υγρά κάθε μορφής, όπως :
νερό, αλμυρό νερό, βενζίνη, χημικά και πολλά άλλα.
Μετά την απορρόφηση, το FloodSax® και το
καταστρεπτικό υγρό μπορούν να απομακρυνθούν
γρήγορα από την περιοχή που έχει επιβαρυνθεί.

Συνήθεις Ερωτήσεις
Πώς λειτουργεί το FloodSax®;
Αποθηκευμένο σε ξηρή κατάσταση,
όταν το FloodSax® ενεργοποιείται από
τα υγρά, οι βιοδιασπώμενοι πολυμερείς
κρύσταλλοι του σε ημιπορώδη
κατάσταση απορροφούν μέχρι 23 λίτρα
νερού, σε μόλις 5 λεπτά. Αυτό καθιστά
το FloodSax® πολύ πιο αποδοτικό,
σταθερό και αξιόπιστο από ότι ένας
σάκκος άμμου ή παρόμοιο προϊόν.

Τι άλλες χρήσεις
έχει το FloodSax®;

Γιατί το FloodSax®
ξεχωρίζει στην αγορά;

Το FloodSax® χρησιμοποιείται
οπουδήποτε για να απορροφά και
να σταματάει τα υγρά σε τουαλέτες,
θερμοσίφωνες, εσωτερικά
συστήματα ψεκασμού, ενυδρεία,
διαρροές σε σκάφη, σπασμένους
σωλήνες, συσκευές με διαρροή,
υπόγεια και άλλες πηγές υγρών που
θα βλάψουν την περιουσια σας.

Θαλλασινό νερό! Ανάμεσα σε άλλα
πράγματα αντέχει και σε αυτό...
Τα πιο πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα
αυτού του είδους χρειάζονται γλυκό νερό
για να ενεργοποιηθούν και ο χρόνος ζωής
τους μειώνεται δραματικά όταν έρχονται σε
επαφή με το θαλλασινό νερό.

Αυτό το υπερσύγχρονο μηχανικό προϊόν είναι κατασκευασμένο από πολυμερής
κρυστάλλους, συνυφασμένο με ένα μίγμα φυσικού ξύλινου χαρτοπολτού, τυλιγμένο σε μια
σκληρή υφασμάτινη θήκη. Ενεργοποιείται από οποιοδήποτε υγρό και ο μοναδικός
σχεδιασμός του FloodSax® προσφέρει μια συμπαγή δομή για να στοιβάζεται γρήγορα για
να δημιουργήσει ένα ισχυρό εμπόδιο ενάντια στην πλημμύρα.

Απλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο!

FloodSax in action

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Αποθήκες
• Γραφεία
• Νοσοκομεία

• Ξενοδοχεία
• Ιδιωτικές Σχολές
• Εμπορικά καταστήματα

• Στρατόπεδα
• Εστιατόρια
• Εταιρίες Ύδρευσης

• Σπασμένες σωληνώσεις
• Θεομηνίες
• Εκτακτες Ανάγκες

• Διαρροές θερμοσιφώνων
• Χημικές κηλιδώσεις
• Υδραυλικές ζημιές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
•Έλεγχος Διαρροών
• Κατεύθυνση υδάτων
• Ολισθηρά πατώματα

www.formula.com.gr

Καπανέως 73, 104 44 Αθήνα
FORMULA Πυροσβεστήρες ΙΚΕ
Τηλέφωνα +30-210-5157400, Fax: +30-210-5157401
info@formula.com.gr

