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PRODUS MINERAL NATURAL 100%

• Stații PECO • Spații Indistriale • 
Autostrăzi • Spații Comerciale • Service 
Auto • Gospodării • Spații de depozitare
www.asting.com.ro                                                                                                          www.absorbanteco.ro
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DSCRIERE PRODUS

AbsorbantEco este un produs eficient care are ca rol îndepărtarea murdăriei  de pe diverse 
suprafețe. Mineralul vulcanic ce stă la baza produsului are o structură moleculară de tip  fagure, 
care acționează asemeni asemeni unei "capcane" pentru diverse substante nocive, dăunătoare 
mediului înconjurător. 

APLICI PRODUSUL 1

ABSOARBE:

√  Pete de ulei

√  Motorină

√  Ulei alimentar

√  Urină animală

√  Diverse substanțe chimice

√  Grăsimi

√  Produse petroliere

√  Hidrocarburi

AbsorbantEco este un produs ecologic, eficient în înlăturarea petelor și murdăriei de pe diverse 
suprafețe dure, din zone precum: spatii industriale, autostrăzi, spații comerciale, stații PECO, 
service auto, gospodării, spații de depozitare, rampe de gunoi, etc. 

LAȘI SĂ ACȚIONEZE 2

MĂTURI 3

Cu AbsorbantEco economisești o resursă importantă, apa. Produsul se răspândește uniform pe 
suprafața dorită, schimbarea culorii indică faptul că produsul absoarbe murdăria. După ce 
acționează, produsul se îndepărtează cu mătura. Operațiunea se repetă în cazul petelor în 
profunzime, până la obținerea rezultatului dorit, în funcție de calitatea suprafeței suport. 



DSCRIERE PRODUS

COMERCIALIZARE

Bidon 2.3 kg
(granulație 0.1-1 mm)

Sac 20 kg

Pentru rezultate bune păstrați produsul în ambalajul original, în locuri uscate, aerisite și ferite de radiațiile solare. 

AbsorbantEco este un produs eficient penrtu îndepărtarea murdariei 
de pe diverse suprafețe.

AbsorbantEco contribuie la un mediu mai curat, mai sigur, prin 
îndepărtarea eficientă a diverselor pete de murdărie, fiind un produs 
natural.

AbsorbantEco este un produs natural, alcătuit dintr-un mineral vulcanic, din clasa aluminosilicaților 
naturali, încărcat negativ și cu proprietăți unice. Datorită structurii moleculare de tip "fagure" are 
proprietatea de a atrage, ca intr-o capcană, metalele grele, materialele radioactive, toxine, virusuri, 
bacterii, etc., actionând ca un magnet, pentru subtanțele dăunătoare din mediul înconjurător. 

AbsorbantEco are capacitatea unică de a atrage și de a face schimb  de ioni, printr-un proces numit 
schimb cationic. Acest lucru este posibil datorită faptului că produsul are la bază unul dintre 
singurele minerale naturale, încărcate negativ. 

Proprietățile de adsorbție si schimb  cationic, ale produsului, sunt determinate atât de structura 
retelei cristaline, căt și de sarcina negativă cu care este înzestrat mineralul. Devenind astfel, un 
produs important ce ajută în combaterea poluării, contribuind la purificarea mediului inconjurator.



FIȘA PRODUSULUI

www.asting.com.ro                                                                                                          

NUME PRODUS ABSORBANTECO

PRODUCĂTOR Produs implementat și distribuit de Application Strategies for Terra Innovation by Nature Green.

CONTACT www.asting.com.ro, astingcom@gmail.com

INSTRUCȚIUNI

Pentru rezultate bune păstrați produsul în ambalajul original, în locuri uscate, aerisite și ferite de 
radiațiile solare. 

INSTRUCȚIUNI
Produsul se împrâștie uniform pe suprafața dorită, schimbarea culorii indică faptul ca 
ABSORBANTECO absoarbe murdăria. 

MĂSURI DE PROTECȚIE

Poate provoca iritații ochilor și căilor respiratprii. în acest caz clătiți cu apă din abundență. daca 
iritația persistă cereți sfatul medicului.

MĂSURI DE PROTECȚIE Expunerea repetată fără mănuși de protecție poate provoca uscarea sau crăparea pielii. MĂSURI DE PROTECȚIE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

CLASIFICARE CHIMICĂ Aluminosilicați naturali

PROPRIETĂȚI FIZICE

Culoarea produsului poate diferi sensibil funcție de lot. 

PROPRIETĂȚI FIZICE
Solid

PROPRIETĂȚI FIZICE
Fără miros

PROPRIETĂȚI FIZICE

Insolubil în apă

AVANTAJE

ABSORBANTECO  contribuie la un mediu mai curat mai sigur, prin îndepărtarea eficientă a 

diverselor pete de murdărie. AVANTAJE

Reutilizabil
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