
 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

Malá ekonomická uzamykatelná skříň na chemikálie - KOV SCH03 MO

VLASTNOSTI:VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:Rozměry výrobku:  

 
vnější: 50,5 × 50 × 118 cm, vnitřní: 41,5 × 36 × 104 cm

Záchytný objem:Záchytný objem:  
 

27 l , záchytná vana: 11 l, záchytná police: 2 × 8 l

Hmotnost:Hmotnost:  
 

45 kg

Materiál:Materiál:  
 

ocel

Tloušťka plechu:Tloušťka plechu:  
 

0,8 mm

Povrchová úprava:Povrchová úprava:  
 

skříň: prášková barva, záchytná police: žárové zinkování, záchytná vana: žárové
zinkování

Barva:Barva:  
 

skříň: šedá - RAL 7035, dveře: modrá - RAL 5012

Typ dveří:Typ dveří:  
 

pravé plné

Typ polic:Typ polic:  
 

záchytná: 2 ×

Interval nastavení výškyInterval nastavení výšky
polic:polic:

 
 

2,5 cm

Nosnost:Nosnost:  
 

skříň: 300 kg, záchytná vana: 60 kg , záchytná police: 2 × 60 kg

Možnost uzamykání:Možnost uzamykání:  
 

ANO

Počet zámků:Počet zámků:  
 

1

POPIS VÝROBKU:POPIS VÝROBKU:
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Ekonomická bezpečnostní skříň je vyrobena z ocelového plechu a povrch je ošetřen kvalitní práškovou barvou. Díky
tomu je odolný proti korozi a vyznačuje se chemickou a mechanickou odolností. 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:
Bezpečný způsob skladování zvyšuje kvalitu pracovního prostředízvyšuje kvalitu pracovního prostředí a napomáhá chránit vodní zdroje a kvalitu vodynapomáhá chránit vodní zdroje a kvalitu vody
například ve výrobních halách a skladových objektech. Jsou vhodné pro uskladnění nehořlavých a také toxických a velmiuskladnění nehořlavých a také toxických a velmi
toxických kapalintoxických kapalin.

UPOZORNĚNÍ:UPOZORNĚNÍ:
Pro bezpečné skladování kapalin je nutné:

umístit skříň na rovný povrch
provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned odstranit
skladovat společně pouze chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné sloučeniny

DOPORUČENÍ:DOPORUČENÍ:
Je nutné dodržovat základní pravidlo, aby v jedné skříni byly skladovány pouze chemikálie, které spolu nereagují a
nevytvářejí nebezpečné sloučeniny.

TYP DVEŘÍ:TYP DVEŘÍ:
Skříň je vybavena dveřmi zavěšenými na vnitřních čepech, které umožňují otevření v úhlu 110°úhlu 110°. Dveře jsou nahoře a dole
vybaveny odvětrávací mřížkouodvětrávací mřížkou pro výměnu vzduchu a uvnitř na levé straně se nachází kovová kapsakovová kapsa na dokumenty ve
formátu A4.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ:VNITŘNÍ VYBAVENÍ:
Skříň je vybavena pozinkovanými záchytnými policemi s roštypozinkovanými záchytnými policemi s rošty, které umožňují skladování kapalin se zachováním
záchytného objemu. Police o nosnosti 60 kg je možné výškově nastavit v intervalu 2,5 cm. Ve spodní části se nachází
pozinkovaná vanapozinkovaná vana se záchytným objemem.

SKLADOVANÉ NÁDOBY:SKLADOVANÉ NÁDOBY:
Skříň je určena pro bezpečné skladování nebezpečných kapalin v malých nádobách v malých nádobách. 

UZAMYKÁNÍ:UZAMYKÁNÍ:
Dvířka skříně je možné dvoubodově dvoubodově (nahoře i dole) uzamykat uzamykat pomocí velkoplošného GSB zámkuGSB zámku až s 2000
kombinacemi. Součástí dodávky jsou dva klíče.
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