TECHNICKÝ LIST

Nízká záchytná vana pro 8 sudů, lakovaná, s roštem - PLN 2334
VLASTNOSTI:
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:
Materiál:
Povrchová úprava:
Barva:
Barva RAL:
Záchytný objem:
Nosnost:
Max. počet nádob:
Vhodné použití:

121 cm
245,5 cm
25 cm
160 kg
ocel
prášková barva
modrá
RAL 5010
340 l
3200 kg
sud 200 l: 8 ks
vnitřní i venkovní prostory

POPIS VÝROBKU:
Záchytná vana je vyrobena z kvalitní oceli a povrch je ošetřen práškovou barvou. Díky tomu je produkt:
odolný vůči olejům, ropným látkám a neagresivním chemikáliím
odolný vůči horkým látkám
odolný vůči povětrnostním podmínkám
Záchytná vana se vyznačuje vysokou pevností, mechanickou odolností a dlouhou životností. Poměrně vysoká nosnost
zajišťuje bezpečné skladování běžných kapalin ve 200litrových sudech. Použitý materiál je nehořlavý a 100%
recyklovatelný.
VÝHODY:
pevná a prostorově úsporná konstrukce z oceli
nízká konstrukční výška umožní snadné nadkládání a vykládání nádob
nožičky zjednodušují přemísťování vany pomocí manipulační techniky
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vyjímatelný zinkovaný mřížkový rošt pro snadné čištění vany
zkouška těsnosti

POUŽITÍ:
Ocelový záchytný systém je vhodný pro skladování nebezpečných kapalin, zejména hořlavin, jako jsou například oleje,
tuky a jiné látky na bázi ropy. Systém slouží k zachycení úniků těchto látek a zajišťuje tak čistotu a bezpečnost
ve skladech nebo výrobních halách. Odolná povrchová úprava umožňuje také použití ve venkovním prostředí.
SKLADOVANÉ NÁDOBY:
Nízká záchytná vana pro 8 sudů, lakovaná, s roštem je určena pro bezpečné skladování chemikálií jak v malých
nádobách, tak i ve 200 litrových sudech.

V Praze dne 1. 4. 2021
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