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Technický list 

Skládací záchytná vana 

EN 4812 U 
 

Popis výrobku: 

Skládací záchytná vana je vyrobena z vysoce chemicky a mechanicky odolného a UV stabilního 
materiálu, díky tomu je odolná vůči mechanickému opotřebení, roztržení a proražení. Výhodou je 
také snadné sestavení, které umožňuje okamžitou reakci na havarijní situaci. Všechny svary jsou 
kontrolovány stlačeným vzduchem na těsnost.  

 

Parametry: 
Rozměry :                               365 x 365 x 30 cm 
Hmotnost :                             36,3 kg                      
Záchytný objem:                   3 797  l 
Materiál:                                 PVC (polyvinylchlorid)+ EVA (evakopolymer), černá barva 
Teplotní odolnost:                 -34 °C až 80 °C 
 

Obsah dodávky: 
1   ×   skládací záchytná vana 
16 ×  kovová vzpěra 
 

Volitelné příslušenství: 
Podložka pod skládací záchytnou vanu – není součástí dodávky 
Speciální chemicky odolná taška – není součástí dodávky 

 
Návod k použití: 

1) Připravte plochu na které bude skládací záchytná vana umístěna. Vyberte plochu v rovině 
(ne ve svahu) bez výrazných terénních nerovností. Odstraňte ostré předměty – hřebíky, 
kameny, větve. Tím zabráníte poškození nebo protržení záchytné vany.  

2) Pokud je nutné záchytnou skládací vanu umístit na štěrkový podklad, použijte ochrannou 
podložku (není součástí dodávky) – tím výrazně zvýšíte bezpečnost a  prodloužíte životnost 
záchytné vany. 

3) Vybalte skládací záchytnou vanu z přepravního obalu a rozložte na předem připraveném 
podkladu. 
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4) Umístěte kovové vzpěry do příslušných kapes tak, aby stěny záchytné vany byly dostatečně 
zpevněné, viz následující obrázek. 

 

 
 
 

5) Za větrného počasí můžete záchytnou vanu ukotvit pomocí 4 kolíků (nejsou součástí 
dodávky). Pro ukotvení jsou v rozích připravené průchodky. 

6) Po použití záchytnou vanu vyčistěte a vysušte a uložte. 
7) Skládací záchytnou vanu skladujte na suchém místě 

 
 

 
 
 


