Comparativo de Despesas
entre Materiais Absorventes
Mais e mais indústrias utilizam uma variedade de Absorventes para controle e limpeza de fluídos diversos, como: óleos, líquidos
industriais e químicos em suas fábricas ou instalações. Os Absorventes reduzem custos, aumentam a produtividade
e melhoram significativamente a segurança de produtos, processos e pessoas.
Os exemplos abaixo demonstram quanto dinheiro, em média, uma companhia pode economizar ao substituir os seus produtos
para contenção de vazamentos ou derramamentos pela linha de Absorventes Industriais (SPC) da Brady. Comprove porque
os Absorventes Brady são a opção número um dentre os utilizadores.

Comparativo de Custos #1:
Materiais Absorventes

Turfa

SPC Brady (MRO 100)

Trapo

Custo por Saco ou Caixa

R$ 12,25

R$ 592.91 (100 mantas)

R$ 80,00

R$ 592.91 (100 mantas)

Absorção

02 Litros

20 Kg

98 Kg

-

250 Kg

51 Kg

51

195

38

R$ 30.625,00

R$ 30.250,00

R$ 15.600,00

R$ 22.530,00

Turfa

SPC Brady (MRO 100)

Trapo

SPC Brady (MRO 100)

(Litros/Kg por Saco ou Caixa)

Total de Kg necessários
para contenção (por ano)
Total de Sacos
ou Caixas necessários
Total

Comparativo de Custos #2:
Mão-de-Obra
Tempo total estimado de limpeza
Tempo estimado em minutos
para limpeza (para cerca de 04 litros)

2.500

167h (hora/homem)

83h (hora/homem)

325h

19h

1 min.

-

-

R$ 35,00

R$ 35,00

R$ 35,00

R$ 5.833,00

R$ 2.916.00

R$ 11.375,00

R$ 662,00

Comparativo de Custos #3:
Descarte

Turfa

SPC Brady (MRO 100)

Trapo

Número de Tambores necessários

1.433

73

130

25

R$ 147,00

R$ 147,00

R$ 282,00

R$ 282,00

R$ 210.651,00

R$ 10.731,00

R$ 36.660,00

R$ 7.050,00

R$ 367,00

R$ 367,00

R$ 49,00

R$ 49,00

R$ 525.911,00

R$ 26.791,00

R$ 36.931,00

R$ 562.369,00

R$ 59.957,00

R$ 63.906,00

Pagamento médio com
Salários & Benefícios (por hora)
Total

Investimento por Tambor
Investimento total em Tambores
Custo do descarte por Tambor
Total

TOTAL GERAL

2 min.

98 Litros

SPC Brady (MRO 100)

R$ 35,00

* Turfa equivale a argila ou pó de serragem. Trapo equivale a toalha
de uso industrial.
** Comparativo baseado em uma instalação com 5000 Litros de derramamento
para contenção/limpeza por ano.
*** Os valores considerados neste comparativo são baseados no preço médio
de venda sugerido de Absorventes aos distribuidores Brady do Brasil.

91% DE ECONOMIA

SPC Brady (MRO 100)

R$ 7.381,00

R$ 30.573,00

52% DE ECONOMIA

FATOS COMPROVADOS:
ABSORVENTES SPC BRADY VS. TURFA
• Turfa tem custo unitário menor, mas o benefício começa
e termina neste único argumento.
• Turfa tem baixa resistência a produtos químicos.
• A OSHA (Administração de Saúde & Proteção Ocupacional)
considera a sílica (dióxido de silício), se inalada, um grave perigo
à saúde. A sílica é uma substância tóxica e nociva à saúde dos
pulmões que está presente no composto da turfa utilizada
pelas indústrias como paliativo na contenção de vazamentos.
• As pequenas partículas granulares oriundas da turfa podem
facilmente entrar nas máquinas e causar danos ao maquinário
ou produto acabado (que sai na linha de produção).

FATOS COMPROVADOS:
ABSORVENTES SPC BRADY VS. TRAPO
• O custo na utilização de trapos para absorção de fluídos
e serviços de lavanderia é de 2 a 4 vezes maior, se
comparado com a utilização de um Absorvente Brady.
• Trapos não são integralmente lavados/limpos, o que os torna
menos absorventes a cada nova utilização.
• Mais poluição é gerada da lavagem de trapos do que pelo
descarte de Absorventes em aterro sanitário. São necessárias
toneladas de litros de água corrente para livrar os trapos
completamente de substâncias químicas.
• Muitos metais pesados absorvidos por trapos excedem os critérios
de exposição, de acordo com determinação da EPA (Agência de
Proteção Ambiental). Com os Absorventes Industriais da linha SPC,
a Brady garante que todas as deﬁciências ocasionadas por turfas
e trapos serão definitivamente eliminadas!
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Substitua as turfas ou trapos por Absorventes Brady SPC. Os seus custos com investimentos
em material, mão-de-obra e descarte serão substancialmente reduzidos, e a sua companhia
atenderá todos os requisitos de segurança internacionais. Para mais informações de produto,
acesse: ww.brady.com.br/produtos-e-solucoes/absorventes-e-contencao-de-derramamento

