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TECHNICKÝ LIST 
Ochranný přebal na paletu pro 2 sudy 

PLN 3572 

 
Popis výrobku:  
Ochranný přebal na paletu je vyroben z chemicky odolného polyetylenu. Konstrukce přebalu 
zajišťuje dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost, použitý materiál je UV stabilizovaný 
materiálu, a proto je možné ho použít i ve venkovním prostředí. Ochranný přebal je vepředu 
vybaven flexibilní částí pro pohodlné vkládání palety do přebalu. Maximální velikost palety je 
120 × 80 cm. 
 

Technická data:    
Hlavní rozměry:  150 × 110 × 44 cm 
Hmotnost:   17 kg 
Záchytný objem:  250 l 
Nosnost:   1 000 kg    
Kapacita:   1 × 220 l sud 
Materiál:   polyetylen (PE-LLD) 
Barva:    žlutá 
UV stabilizace:  UV8 
 

Záruka:   10 let 
 

Chemická odolnost: 
Ochranný přebal na paletu pro dva sudy o objemu 220 l je vyroben z materiálu, který je 
chemicky odolný vůči působení široké škály chemikálií. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce 
– Chemická odolnost záchytných systémů (ke stažení na www.happyend.cz  v dokumentech 
k tomuto výrobku). 

http://www.happyend.cz/
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Záchytnou paletu lze použít pro záchyt některých dále uvedených kapalin s podmínkou 
odstranění případného úniku v časovém intervalu do 12 hodin: 
Tetrahydrofuran (CAS:  109-99-9) 
Cyklohexanon (CAS: 108-94-1) 
 

Použití:  
Ochranný přebal na paletu lze použít jako součást skladovacích zařízení pro 2 sudy do objemu 
220 litrů s možností zachycení unikajících nebezpečných kapalin. Ochranný přebal na paletu 
umožňuje bezpečné a pohodlné uskladnění kapalin. Tento ochranný přebal na paletu je možné 
použít ve vnitřním i venkovním prostředí. Sudy lze do přebalu vkládat pouze na paletě 
a pouze za současného podložení přebalu další paletou o rozměrech 120 × 80 cm. 
 

Návod:  
Ochranný přebal na paletu umisťujte pouze na paletu o rozměrech 120 x 80 cm zbavenou 
ostrých předmětů - třísek a vyčnívajících hřebíků či jiného spojovacího materiálu. Při 
manipulaci se sudy na paletě postupujte podle obrázků uvedených dále.  Ochranný přebal na 
paletu nevyžaduje žádnou zvláštní péči, ale je doporučena její pravidelná kontrola 
a odstraňování případných úniků kapalin.  
 

Pro omezení vypařování uniklých vysoce nebezpečných kapalin je doporučeno na dno vložit 
vhodný typ sorbentu – nejlépe Unisafe UN1 nebo UN1L. 
Při skladování vysoce koncentrovaných kyselin je doporučeno dno pokrýt nízkou vrstvou vody, 
která zředí případné úkapy a zamezí vzniku nebezpečné situace. 
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