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SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE  
CONHEÇA NOSSA LINHA DE PRODUTOS
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LINHA DE ABSORVENTES SINTÉTICOS - BRANCO, VERDE E CINZA

LINHA BRANCA: Mantas Absorventes de Derivados de PetróleoDe 

fácil aplicação, os absorventes de petróleo e derivados são eficazes 

para limpeza ou remoção em terra ou água. Não são afetados pela 

temperatura, resistem à chamas, ao apodrecimento e ao bolor. Além 

disso, flutuam na água, absorvendo totalmente o petróleo ou 

derivados da área atingida.Uso: corretivo ou preventivo, absorve 

vazamentos e derramamentos de óleo e líquidos agressivos no meio 

ambiente (mar, lagos, rios e florestas) e no meio industrial 

(indústrias mecânica e petroquímica).

LINHA VERDE:  Mantas Absorventes de líquidos agressivosAs 

Mantas Absorventes Linha Verde são indicadas para 

derramamentos de Líquidos Agressivos a linha de Absorventes 

sintéticos é a maneira mais adequada para a remoção do produto 

derramado.

Características 

Ÿ Manta absorvente sintético de polipropileno

Ÿ Produto não tóxico para seres humanos, fauna e flora

Ÿ Não inflamável e resistente a frio e umidade

Ÿ Não se deteriora nem mofa

LINHA CINZA: Mantas Absorventes de líquidos em geral As Mantas 

Absorventes Linha Cinza são indicadas para limpeza e absorção de 

óleos solúveis em água, são adequados para qualquer tipo de uso 

industrial e portuário. Altamente eficientes na manutenção de áreas 

de risco

Características

Ÿ 100% polipropileno fabricado pelo processo Melt Blown 

Segurança 

Ÿ Não-tóxico para seres humanos, fauna e flora

Ÿ Não-inflamável e resistente a frio, calor e umidade 

Ÿ Não se deteriora nem mofa 

Ÿ Quando utilizado como combustível sólido gera água e gás 

carbônico com teor de cinzas inferior a 0,2%

Para o descarte do material contaminado consulte as orientações do  gerenciamento 

de resíduo estipulado pelo orgão fiscalizador de cada estado.
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Cordões absorventes são feitos com flocos 

de fibra de polipropileno. Devem ser 

usados tanto para absorver o produto 

derramado quanto para contê-lo, ideal 

para derramamentos em qualquer tipo de 

piso, também pode ser usado na água. Os 

Cordões são Sintético à base de 100% 

polipropileno atóxico extrusado pelo 

processo de Microfibras de polipropileno 

sobrepostas que proporciona alto padrão 

de retenção e absorção.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7,6cm x 1,20cm - Embalagens com 36 

unidades

7,6cm x 2,40m - Embalagem com 18 

unidades

LINHA DE ABSORVENTES INDUSTRIAIS - TRAVESSEIROS E CORDÕES 

CORDÃO ABSORVENTE TRAVESSEIRO ABSORVENTE

Devem ser usados como primeiro item 

para absorção do produto derramado, 

podendo ser  ut i l i zado  na  água ,  

principalmente em porões de navios. Por 

conta de seu formato podem ser 

arremessados com facilidade de terminais 

e embarcações na mancha de óleo. Por 

conta de seu volume absorvem mais óleo 

que as mantas e servem também para 

equipamentos que gotejam óleo ou como 

preventivo em manutenção (engates, 

juntas, etc...)

TAMANHOS DISPONÍVEIS

23cm x 23cm - Embalagem com  50 peças

45cm x 45cm. - Embalagem com  12 peças

Para o descarte do material contaminado consulte as orientações do  gerenciamento de 

resíduo estipulado pelo orgão fiscalizador de cada estado.

A linha de  absorventes industriais  encontram-se disponíveis nas cores, branca,  cinza e 

verde. Consulte nossos vendedores para mais informações.     
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Turfa é um absorvente articulado natural 

(vegetal) orgânico para hidrocarbonetos, 

químicos e Petroquímicos. Com alta 

capacidade de absorção é apropriado para 

ações emergenciais. Proporcionando uma 

rápida imobilização das substâncias e 

facilitando a limpeza. Além disso, é um 

produto Biodegradável que pode ser 

utilizado em qualquer superfície. 

TAMANHOS DISPONÍVEIS

1kg/3kg/10kg

PRINCIPAIS PRODUTOS ABSORVÍVEIS 

Ÿ

Ÿ Etilenoglicol

Ÿ Óleo

Ÿ Hidrocarbonetos

Ÿ Butanol

Ÿ Dentre Outros

Éter Etílico  

LINHA DE ABSORVENTES INDUSTRIAIS - TURFAS ORGÂNICAS E ABSORVENTES GRANULADOS SINTÉTICOS 

TURFA ABSORVENTE ORGÂNICO  ABSORVENTE DE ÓLEO GRANULADO SINTÉTICO

Flocos utilizados para absorção de 

petróleo e derivados sobre vazamentos em 

superfícies e pisos. O material sintético 

granulado proporcionam uma maior 

agilidade na absorção de óleos. Fabricados 

a base de 100% Polipropileno atóxico 

extrusado pelo processo de Microfibras de 

Polipropileno sobrepostas e trituradas que 

proporcionam alto padrão de retenção e 

absorção.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

1kg/3kg/10kg

CARACTERÍSTICAS :

Ÿ Pode ser recolhida manualmente ou 

com auxílio de bombas e equipamentos.

Ÿ Alta capacidade de absorção de 

hidrocarbonetos

Ÿ Hidrofóbico não absorve água

Para o descarte do material contaminado consulte as orientações do  gerenciamento 

de resíduo estipulado pelo orgão fiscalizador de cada estado.
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As Barreiras Absorventes são feitas 

com fibras de polipropileno 

(fechadas, ideais para produtos 

leves e médios) ou tiras (abertas, 

ideais para produtos pesados). 

Devem ser utilizadas na água, 

servem tanto para absorção como 

para contenção do produto 

derramado. São equipamentos com 

cabo de tração que permite que 

sejam conectadas (conectores já 

instalados nas barreiras) umas as 

outras e até rebocadas. 

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Barreira Flocada 

20cm x 300cm - Embalagem com 4 

peças

2,5cm x 300m - Embalagem com 4 

peças. 

Barreira de Tiras

20cm  x  3m - Embalagem com 4 

peças

Para o descarte do material contaminado 

consulte as orientações do  gerenciamento 

de resíduo estipulado pelo orgão fiscalizador 

de cada estado.

LINHA BRANCA DE ABSORVENTES SINTÉTICOS PARA PETRÓLEO E DERIVADOS

ABSORVENTE PARA PETRÓLEO E DERIVADOS



Podemos contribuir de forma positiva para sua empresa como 

parceiros na solução de eventuais problemas na área de proteção 

ambiental, proporcionando meios de ações tanto preventiva 

quanto corretiva, com produtos de alta performance .

Toda nossa linha de Kits de Proteção Ambiental estão em 

conformidade com o item 4.4.7 da ISO 1400 de Preparação e 

Resposta a Emergência.  

KITS PROTEÇÃO AMBIENTAL LINHA BRANCA PETRÓLEO E DERIVADOS

 DESENVOLVIDOS PARA CONTENÇÃO, ABSORÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA AMBIENTAL 

 30 litros 

20 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
04 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
02 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Bolsa laranja

30 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
04 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
04 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Bolsa laranja

 05 litros  20 litros 

20 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
05 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
05 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Pares de luva  nitrílicas
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Bolsa laranja

 50 litros 

30 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
06 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
08 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Pares de luva  nitrílicas
01 Óculos de segurança
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Bolsa laranja
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A linha de produtos absorventes industriais como: Mantas , Travesseiros e  Cordões encontram-se 

disponíveis nas cores, branca,  cinza e verde. Consulte nossos vendedores.   



Podemos contribuir de forma positiva 

para sua empresa como parceiros na 

solução de eventuais problemas na 

á rea  de  p ro teção  ambienta l ,  

proporcionando meios de ações tanto 

preventiva quanto corretiva, com 

produtos de alta performance .

Toda nossa linha de Kits de Proteção 

Ambiental estão em conformidade 

com o item 4.4.7 da ISO 1400 de 

Preparação e Resposta a Emergência.  

 100 litros 

 50 litros 

30 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
05 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
05 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Óculos de segurança 
01 Pares de luva  nitrílicas
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Pá de plástico
01 Bombona de PEAD de 50 litros

 200 litros 

80 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
10 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
12 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)

02 Pares de luva  nitrílicas

01 Roupa de proteção em Tyvek

01 Fita zebrada (200m)
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Bombona de PEAD de 200 litros 

10 Sacos de (50 L) para descarte

02 Óculos de segurança

01 Sacos de 10kg de turfa - absorvente natural
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50 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
05 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
08 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Óculos de segurança 
01 Pares de luva  nitrílicas
01 Roupa de proteção em Tyvek
10 Sacos de (50 L) para descarte
01 Fita zebrada (200m)
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Bombona de PEAD de 100 litros 

A linha de produtos absorventes industriais como: Mantas , Travesseiros e  Cordões encontram-se 

disponíveis nas cores, branca,  cinza e verde. Consulte nossos vendedores.   

KITS PROTEÇÃO AMBIENTAL LINHA BRANCA PETRÓLEO E DERIVADOS

 DESENVOLVIDOS PARA CONTENÇÃO, ABSORÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA AMBIENTAL 



80 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
10 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
12 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 10kg de turfa - absorvente natural
02 Óculos de segurança 
02 Pares de luva  nitrílicas
01 Roupa de proteção em Tyvek
10 Sacos de (50 L) para descarte
01 Fita zebrada (200m)
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Container de 240 litros em PEAD laranja com rodas

50 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
05 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
08 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Óculos de segurança 
01 Pares de luva  nitrílicas
01 Roupa de proteção em Tyvek
10 Sacos de (50 L) para descarte
01 Fita zebrada (200m)
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Container de 120 litros em PEAD laranja com rodas

 120 litros 
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 240 litros 

Podemos contribuir de forma positiva para sua empresa 

como parceiros na solução de eventuais problemas na área 

de proteção ambiental, proporcionando meios de ações 

tanto preventiva quanto corretiva, com produtos de alta 

performance .

Toda nossa linha de Kits de Proteção Ambiental estão em 

conformidade com o item 4.4.7 da ISO 1400 de Preparação e 

Resposta a Emergência.  

A linha de produtos absorventes industriais como: Mantas , Travesseiros e  Cordões encontram-se 

disponíveis nas cores, branca,  cinza e verde. Consulte nossos vendedores.   

KITS PROTEÇÃO AMBIENTAL LINHA BRANCA PETRÓLEO E DERIVADOS

 DESENVOLVIDOS PARA CONTENÇÃO, ABSORÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA AMBIENTAL 



30 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4cm)
05 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
05 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Óculos de segurança 
01 Pares de luva  nitrílicas
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Bombona de PEAD de 50 litros

 50 litros 

30 Mantas absorventes de óleo e derivados (40x50x0,4 cm)
06 Travesseiro absorvente de óleo e derivados (23x23x5cm)
08 Cordões absorventes de óleo e derivados (7,6cm x 1,2cm)
01 Sacos de 3kg de turfa - absorvente natural
01 Pares de luva  nitrílicas
01 Óculos de segurança
05 Sacos de (50 L) para descarte
01 Pá anti-faísca (50cm)
01 Bolsa laranja

 50 litros 

Podemos contribuir de forma positiva para sua empresa 

como parceiros na solução de eventuais problemas na área 

de proteção ambiental, proporcionando meios de ações 

tanto preventiva quanto corretiva, com produtos de alta 

performance .

Toda nossa linha de Kits de Proteção Ambiental estão em 

conformidade com o item 4.4.7 da ISO 1400 de Preparação e 

Resposta a Emergência.  
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A linha de produtos absorventes industriais como: Mantas , Travesseiros e  Cordões encontram-se 

disponíveis nas cores, branca,  cinza e verde. Consulte nossos vendedores.   

KITS PROTEÇÃO AMBIENTAL LINHA BRANCA PETRÓLEO E DERIVADOS

 DESENVOLVIDOS PARA CONTENÇÃO, ABSORÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA AMBIENTAL 



Segundo a NR 20, tona-se 

obrigatório a presença dos Kits  

p r ó x i m o  d e  m á q u i n a  e  

caminhões movidos a Diesel e 

Hidráulicos, Ele deve ser 

ut i l izados em casos de 

vazamento de óleo, graxa, 

querosene ou qualquer outro 

produto perigoso derivado do 

petróleo.

Estamos em conformidade 

com o item 4.4.7 da ISO 1400 l 

de Preparação e Resposta a 

Emergência.

A utilização do Kit Mitigação 

diminuirá a incidência do 

produto derramado entrar em 

contato com o solo e poluir 

corpos d’água, preservando, 

assim o meio ambiente.

7020

7005

 20 litros 

 05 litros 

KIT MITIGAÇÃO POSTO DE GASOLINA 
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A linha de produtos absorventes industriais como: Mantas , Travesseiros e  Cordões encontram-se 

disponíveis nas cores, branca,  cinza e verde. Consulte nossos vendedores.   

KITS PROTEÇÃO AMBIENTAL LINHA BRANCA PETRÓLEO E DERIVADOS

 DESENVOLVIDOS PARA CONTENÇÃO, ABSORÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA AMBIENTAL 



Identifique o líquido derramado e o volume 

aproximadamente do vazamento, utilize o 

Kit apropriado conforme a natureza e a 

quantidade do derramamento.
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GUIA PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO DOS KITS DE MITIGAÇÃO 

Utilize nossos EPI’S para sua segurança. 

Comece vestindo roupas de proteção, bem 

como luvas e os óculos encontrados nos 

KITS de mitigação.

Sempre que possível, bloqueie o 

derramamento imediatamente com os 

cordões absorventes  de maneira que 

fiquem sobrepostos.

Renove seu estoque de materiais para sua 

segurança. Nossa linha de Kits Mitigação  

são fabricados como produtos que facilitam 

a disposição final, ajudando amenizar os 

efeitos nocivos ao meio ambiente.

Remova o material contaminado usando o 

saco de descarte incluso em nossos Kits 

(procure seu responsável de imediato para 

saber a correta destinação do material 

contaminado). 

Utiliza nossa Turfa Absorvente sobre a área 

infectada para a ultima limpeza e total 

remoção de qualquer resíduo. Retire a Turfa 

contaminada com a pá, descarte o resíduo 

corretamente no saco plástico.

Quando o derramamento já estiver cercado, 

coloque as mantas ou os travesseiros 

absorventes sobre a área infectada até que 

o absorvente escureça ou tenha aparência 

de saturado

1

2

3

4

5

6

7

OS KITS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 4.4.7 DA ISO 1400 DE 
PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA

AVISO: No caso de vazamentos de grande escala , 

contate as autoridades locais para obter assistência e 

acessória para o problema.



www.mantasbrasil.com.br
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