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®
Πώς λειτουργεί το FloodSax  ;

®
Οι σάκοι FloodSax  είναι κατασκευασμένοι από ένα πλήρως βιοδιασπώμενο κρυσταλλικό 
πολυμερές εννέα (9) στρωμάτων, με φυσικές ίνες και άλλα βιοδιασπώμενα υλικά. Απορροφούν 
μέχρι 25 λίτρα νερού μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το καταπληκτικό είναι ότι όσο ταχύτερα το νερό ή τα 

®υγρά έρχονται σε επαφή με τα  FloodSax  , τόσο ταχύτερη είναι η απορρόφηση.

®
Μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω το FloodSax ;

ΝΑΙ.  Μετά την ενεργοποίηση, το FloodSax® θα παραμείνει δραστικό και γεμάτο, μέχρι το νερό να 
αρχίσει να εξατμίζεται, τυπικά αυτό θα πάρει αρκετές εβδομάδες. 

ΝΑΙ, οι σάκοι θα αρχίσουν να «μαζεύουν», να συστέλλονται και θα ξαναμεγαλώσουν όταν εκτεθούν 
ξανά σε νερό.  

Σημείωση: Λόγω της πιθανής μόλυνσης, μην κρατάτε το σάκο FloodSax® εάν έχει χρησιμοποιηθεί 
για οτιδήποτε άλλο πλην από καθαρό νερό.  

®
Ποιες άλλες χρήσεις έχουν τα FloodSax ;

®
Τα FloodSax  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ποικιλία εφαρμογών, όπως: διαρροές καυσίμων 
σε δρόμους, διαρροές σε γραφεία, τουαλέττες, θερμοσίφωνες, συστήματα καταιονισμού (sprinklers) 
σε κτίρια, ενυδρεία, σπασμένους σωλήνες, υπόγεια και οποιαδήποτε άλλη διαρροή υγρού που θα 
μπορούσε να καταστρέψει κάθε σπίτι, επιχείρηση ή εγκατάσταση.  

®Είναι τα ενεργοποιημένα FloodSax   ασφαλή για τον Άνθρωπο και τα ζώα;

Τα περιεχόμενα των σάκων FloodSax® είναι μη επικίνδυνα και μη τοξικά. Συνηθισμένες άλλες 
εφαρμογές των περιεχομένων είναι η χρήση τους στη γεωργία και στη βιομηχανία τροφής.

Πόσο πράγματι κοστίζουν οι «παραδοσιακοί» σάκοι; 

Το μέσο βάρος ενός συνηθισμένου σάκου με άμμο όταν γεμιστεί, ανέρχεται σε περίπου 25 κιλά (αν 
και αυτό εξαρτάται αν π.χ. βρέχει κατά τη διάρκεια γεμίσματος, οπότε το βάρος μπορεί να ανέλθει σε 
πάνω από 30 κιλά!). Πολλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα γεμίζουν τους σάκους εβδομάδες ή και 
μήνες πριν από τη χρήση. Οι περισσότεροι δημοσιευμένοι λογαριασμοί για το πραγματικό κόστος 
ενός έτοιμου και παραδομένου σάκου με άμμο, ανέρχεται σε 21-25 Ευρώ ανά σάκο. Το κόστος αυτό 
είναι το πραγματικό κόστος και συμπεριλαμβάνει υλικά, εργασία, εργαλεία/φτυάρια, μεταφορά, 
αποθήκευση, καθώς και κόστη κλήσης έκτακτης ανάγκης εκτός ωρών εργασίας από τον 
προμηθευτή

®
Πώς αποθηκεύονται οι σάκοι FloodSax ;

Μία κοινή πρακτική για τους ιδιοκτήτες οικιών, επιχειρηματίες, κυβερνητικά / δημοτικά γραφεία κλπ, 
είναι να προγεμίζουν τους «παραδοσιακούς» σάκους με άμμο και να τους αποθηκεύουν για ένα 
χρόνο ή και περισσότερο. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια οι σάκοι να σκληραίνουν, να πιάνουν 
μούχλα και να διατηρούν την υγρασία, κάνοντάς τους πολύ βαρείς και συχνά άχρηστους.  Οι σάκοι 

®FloodSax  ζυγίζουν μόνο 0,7kg (περίπου τρία -3- κιλά στην αεροστεγή συσκευασία των 5 τεμαχίων) 
και μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν σε μία ντουλάπα ή σε ένα ράφι. Διαρκούν μέχρι 10 χρόνια και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ.
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®Τι είδους υγρά μπορεί να απορροφήσει το FloodSax ;

®
Οι σάκοι FloodSax  είναι πανίσχυροι και προστατεύουν οικίες και επιχειρήσεις από καταστροφές 
που οφείλονται σε διαρροές υγρών σε διάφορες μορφές, όπως: νερό, βενζίνες, χημικά και πολλά 

®ακόμη. Μετά την απορρόφηση, το FloodSax  και το υγρό στοιχείο μπορούν γρήγορα να 
απομακρυνθούν από την περιοχή. Απλά σηκώστε τον χρησιμοποιημένο σάκο και  απορίψτε τον 
κατάλληλα. 

®Το FloodSax  μπορεί επιτυχώς να ενεργοποιηθεί με τα κατωτέρω υγρά / χημικά:

*Προσοχή: Επικίνδυνα υλικά, εύφλεκτα και οι χημικές αντιδράσεις των απορροφούντων υγρών, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη φροντίδα και σωστή απόρριψη των επικίνδυνων υλικών.

®Μπορεί ένας μέσος άνθρωπος να προστατέψει την περιουσία του με τη χρήση FloodSax ;
®Ναι! Αντίθετα με τους παραδοσιακούς σάκους με άμμο, τα FloodSax  τοποθετούνται  στεγνά, 

ζυγίζοντας μόλις 700 γραμμάρια το κάθε ένα! Μόλις το νερό αγγίξει το σάκο, αυτός ενεργοποιείται 
απορροφώντας το, φθάνοντας τα 25 κιλά! 20 σάκοι FloodSax καλύπτουν 10 μέτρα, απορροφούν τα 
νερά της καταιγίδας και δημιουργούν αντιπλημμυρικό φράγμα.

®
Πόσο διαρκεί το FloodSax  άπαξ της ενεργοποίησης;

®
Το FloodSax  θα απωθεί το νερό αξιόπιστα για τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ μετά την ενεργοποίηση. 
Θα κρατήσουν για πολύ περισσότερο αν επανατροφοδοτούνται συνεχώς με νερό.

®
Ποια είναι η εγγύηση FloodSax  ;

®
Το FloodSax  έρχεται με περιορισμένη εγγύηση 5 ετών και αν παραμένουν στην αεροστεγή 
συσκευασία τους, τότε θα παραμείνουν έτοιμα για χρήση για τουλάχιστον 10 χρόνια.
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