
“Miniaturowy pochłaniacz etylenu S5” OZEANO 

OPIS
Pochłaniacz umieszcza się w pojemnikach z owocami, warzywami oraz kwiatami w celu adsorpcji etylenu  (C2H4), zarodników oraz 
mikroorganizmów. 

Nazwa:

Skład:

“Miniaturowy pochłaniacz etylenu S5” OZEANO 
Pochłaniacz wypełniony aluminą impregnowaną nadmanganianem
Pochłaniacz składa się z dwóch części: osłony oraz wypełnienia

OSŁONA

Wypełnienie (granulat):

Nazwa: Granulat OZEANO ETH
Charakterystyka: Granulki aluminy impregnowane 

nadmanganianem używane do adsorpcji 
etylenu

Kształt: Ziarnisty (granulki kuliste)
Rozmiar granulek (średnica): 3 - 5 mm 

Gęstość objętościowa  g/ml 0,75 - 0,85 

Twardość kg: 4,5 minimum 

Zawartość wody, wt%: 20,0 maximum 

Powierzchnia właściwa, m2 / g: 150 minimum 

SPOSÓB UŻYCIA
Miniaturowy pochłaniacz etylenu OZEANO należy umieścić w pojemniku lub worku z owocami, na powierzchni 
owoców. Należy unikać umieszczania saszetek pod owocami. 

WSAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Granulat OZEANO nie wchodzi w bezpośredni kontakt z owocami i nie zostawia na nich pozostałości dlatego nie jest 
uważany za dodatek. Granulat OZEANO jest jednorazowy i nieszkodliwy dla osób pracujących w jego otoczeniu. Jest 
również w pełni dostosowany do użytku z uprawami ekologicznymi/organicznymi.Pochłaniacze S5 wykonane są z 
materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z pochlaniaczy nie wymaga ich otwarcia.

Metody pakowania, temperatury przechowywania, poziom wilgoci, warunki transportu oraz warunki panujące w miejscu docelowym mogą mieć wpływ na 
efektywność produktów Ozeano dlatego , firmy Ozeano Urdina S.L. (“Ozeano”) oraz PHU "PUCH"  nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

owoców lub warzyw. Zalecamy sprawdzenie pochlaniaczy Ozeano na małej partii produktu przed rozpoczęciem użytkowania na większa skalę. 

Charakterystyka: Cienki papierek nieprzepuszczający wody i przepuszczający gaz
Wymiary: 7 cm * 7 cm 

Waga netto: 5 gr (wypełnienie)

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z  firmą PHU "PUCH" puch@puch.com.pl 

Wojciech Pietroń TEL.  +48 502 220 770| FAX. +81 820 50 93 |  

Manufactured by: OZEANO URDINA S.L.
Camino de San Lorenzo, 10 - 48100 Munguía

Bizkaia; España. CIF: B95653903.: B
www.ozeano.net
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