
ABSORGEL™ BLANKET  
(COBERTOR)

• A forma de cobertor de perfil baixo é ideal para contêineres 
completamente carregados nos quais a carga fica apertada de 
encontro ao teto e anteparas. (quando o ABSORPOLE®,  
ABSORTOP ® e o ABSORBAG ® não podem ser usados). 
 
• Para uso com carga seca ou úmida.  Cargas a granel ou  
embaladas. 
 
• Não há necessidade de remover a carga para deixar espaço 
para os dessecadores. (somente são necessárias 2-5 polegadas 
de espaço livre na parte superior e/ou laterais). 

• 2 ou 3 cobertores ABSORGEL™ são mais fáceis de instalar do 
que múltiplas bolsinhas dessecadoras de 125--250 gramas. 
 
• Uso único com instalação, remoção e descarte rápidos e 
fáceis. 
 
• A melhor alternativa quando simplesmente não há espaço 
para as unidades ABSORPOLE®, ABSORBAG® ou ABSORTOP®. 

DESENHO DE BAIXO PERFIL SE ENCAIXA FÁCIL EM CONTÊINERES COM MUITA CARGA DO INTERIOR. 

CONTROLE EFICAZ DE UMIDADE EM CONTÊINERES CARREGADOS COM MUITA CARGA



Especificações do Produto 

Tamanho do coberto:  24” de largura  x 59” de comprimento 
(600 mm x 1500 mm)

Peso:  2,0 kg (4,4 lbs)

Tamanho da área de absorção:  20” de largura e 46” de 
comprimento (500 mm x 1,170 mm).

 
 
Material do Cobertor:   polipropileno sem trançado 

Material absorvente:  cloreto de cálcio e amido com agentes 
de gel 

Número da peça:  1482

Buffers USA Inc.
10180 New Berlin Road
Jacksonville, Florida 32226

Tel: 904-696-0010
Fax: 904-696-0019
Email: sales@buffersusa.com
www.desiccant-solutions.com

NOTÁVEL ABSORÇÃO DE UMIDADE

APLICAÇÃO

TM

TM Securing Your Containers.  Protecting Your Cargo.

Proteja seus contêineres Proteja a sua carga
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Tamanho do contêiner Número de bolsinhas de 125-250 gramas 
dessecadoras normalmente necessárias

Número recomendado de 
cobertores ABSORGEL™

20 ft 30-60 2-3
40 ft 50-120 5-6

ABSORÇÃO DE UMIDADE  
A 30° C E 90% DE  
UMIDADE RELATIVA

ABSORPOLE® 
 
Para qualquer tipo de 
carga engradada ou 
contêineres com muita 
carga no interior.

SOMENTE A BUFFERS OFERECE UMA LINHA COMPLETA DE TECNOLOGIAS SUPERIORES DE CONTROLE DE 
UMIDADE PARA USO DENTRO DOS CONTÊINERES PARA USO DENTRO DE CONTÊINERES E EMBALAGEM.

ABSORBAG® 
 
Para qualquer tipo de carga que 
permita um espaço de cerca de 
4” (100 mm) entre a carga e as 
anteparas laterais e não car-
regadas mais altas de cerca de 
5’ (1500 mm) do piso.

ABSORTOP® 
 
Para qualquer 
carga estocada muito 
apertada ou carga 
com carregamento a 
granel.

E-SORBTM 
 
A próxima geração 
de sacos desseca-
dores econômicos 
e não tóxicos para 
embalagem

NOTA: ABSORPOLE®, ABSORBAG® AND ABSORTOP® são projetados com coletores para evitar nova evaporação.

Explicação de notações 
 
wgk = ganho de peso em quilos (kg) da absorção 
 
wgp = ganho de peso como % do peso seco original (2,0 kg)
 
pwk = peso atual em kg (peso seco mais ganho de peso da 
absorção)
 
pwp = peso atual como % do peso seco original (2,0 kg)

7 Dias em 2.42 kg 
wgk: 2.42 kg 
wgp: 121% 
pwk: 4.42 kg 
pwp: 221%

14 Dias em 3.26kg
wgk: 3.26 kg 
wgp: 163% 
pwk: 5.26 kg 
pwp: 263%

21 Dias em 3.63 kg
wgk: 3.63 kg 
wgp: 182% 
pwk: 5.63 kg 
pwp: 282%

28 Dias em 3.80 kg 
wgk:3.79 kg 
wgp:190% 
pwk:5.80 kg 
pwp: 290%


