
Czyszczenie twardych powierzchni
1. Pozbieraj wszystkie pozostałości stałe związków   
 węglowodorowych (produktów ropopochodnych) 
 i przekaż je do dalszej likwidacji lub recyklingu.

2. Stosuj ESafe albo z użyciem rozpylacza albo czyszczarki  
 wysokociśnieniowej (wap lub podobnej). Jeśli nie użyjesz
 wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, ESafe
 powinien oddziaływać przez ok. 2 do 5 minut, by mógł
  przeniknąć do gleby.

3. Spłucz pozostałe osady czystą wodą. Gorąca woda jest
 lepsza, jednak jej użycie nie jest konieczne.

4. Jeśli po zastosowaniu ESafe pozostaje nieakceptowalna  
 ilość nagromadzonych związków węglowodorowych,  
 powtarzaj kroki 2-3 do momentu, gdy wynik będzie  
 satysfakcjonujący.

Gleba skażona węglowodorami
1. Pozbieraj wszystkie pozostałości stałe związków   
 węglowodorowych (produktów ropopochodnych). 
 Substancje stałe lub ciecze często gromadzą się 
 w kieszeniach lub przeciekach/przepływach. Jeżeli
 pozostałości te można następnie poddać recyklingowi 
 lub w inny sposób zlikwidować, to wtedy można też
 zmniejszyć ilość zastosowanego ESafe.

2. Glebę należy dokładnie zaorać, zryć lub w inny sposób  
 skultywować za pomocą urządzeń mechanicznych. Gleba
 powinna być uprawiona na odpowiednią głębokość 
 w zależności od skali skażenia.

3. Stosuj ESafe albo z użyciem rozpylacza albo urządzenia  
 nawadniającego do momentu pełnego nasycenia gruntu.
 Na początku należy zastosować około 1 litra na 2,5 m2

 skażonej powierzchni.

4. Preparat ESafe powinien przenikać do gleby przez co  
 najmniej 8 godzin. Ewentualny deszcz jedynie wspomoże
 działanie ESafe.

5. Jeśli w trakcie 4 kroku nie wystąpiły opady, na skażonym  
 obszarze należy użyć czystej wody, by gleba została 
 w pełni nasycona. Woda ta powinna przenikać do gleby
 przez co najmniej kolejne cztery godziny.

6. Jeżeli gleba wyschnie, ponownie skultywuj ją mechanicznie
 i sprawdź obecność skażenia węglowodorowego. Jeśli
 związki węglowodorowe nadal są obecne na dotychczas
 nieakceptowalnym poziomie, potrzebne się może okazać
 ponowne powtórzenie całej procedury. Powtarzaj kroki 

1–5 do momentu, gdy osiągnięty zostanie wymagany poziom.

ESafe
Preparat do usuwania produktów ropopochodnych z gleby i powierzchni stałych

INSTRUKCJA

16. 04. 2019

Producent
Amerykańska spółka Plutus Environmental Technologies, Inc.
rozwija i produkuje szybkie, skuteczne i bezpieczne ekologicznie dodatki 
ropopochodne oraz materiały usuwające produkty ropopochodne 
ze środowiska naturalnego.

Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor
dla Polski, Republiky Czeskiej i Słowacji
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

Uwaga: Na piaszczystych glebach i niestabilnych powierzchniach 
stosować można preparat bez konieczności uprawy lub 
mechanicznej kultywacji.

Upewnij się przed rozpoczęciem dowolnego uzdatniania 
z użyciem preparatu ESafe, czy rozumiesz polecenia, 
przestrzegaj wszystkich wskazówek bezpieczeństwa oraz 
procedur. W razie wątpliwości co do właściwej procedury 
sprawdź wszystko przed kontynuacją z technikiem 
bezpieczeństwa. Producent, ani też dystrybutor nie ponoszą 
odpowiedzialności za naruszenie poleceń lub za błędy 
po stronie użytkownika. 

W celu doradztwa indywidualnego oraz wsparcia, prosimy 
o skontaktowanie się ze spółką  Ortodroma, s.r.o.


