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TECHNICKÝ LIST
Záchytná úkapová vanička

PLN 3765

Popis výrobku:
Záchytná úkapová vanička je vyrobena z chemicky odolného polyetylenu. Konstrukce vaničky
zajišťuje dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost. Vanička je vyrobená z jednoho kusu
polyetylenu, není svařovaná. Tím je zajištěna dokonalá nepropustnost.

Technická data:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Hmotnost:
Záchytný objem:
Materiál:
Barva:

57 × 39 × 5,3 cm (d × š × v)
53 × 35 × 4,5 cm (d × š × v)
0,9 kg
10 l
polyetylen LDPE
černá

Chemická odolnost:
Úkapová vanička je vyrobena 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 u tohoto výrobku).
Vaničku 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)
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Použití:
Záchytnou úkapovou vaničku lze použít pro záchyt unikajících nebezpečných kapalin, ze strojů,
motorových vozidel a podobných zařízení. Úkapová vanička bezpečně zachytí úkapy a úniky
nebezpečných látek.

Návod:
Záchytnou vaničku umisťujte na rovný podklad zbavený ostrých předmětů. Při manipulaci
s vaničkou dbejte na to, aby nebyla přeplněna kapalinou. Záchytná vanička nevyžaduje žádnou
zvláštní péči, ale je doporučena pravidelná kontrola úrovně naplnění.
Pro zamezení rozstřikování kapalin lze úkapovou vaničku doplnit textilními sorbenty.
Pro omezení vypařování uniklých vysoce nebezpečných kapalin je doporučeno na dno vložit
vhodný typ sorbentu – nejlépe Unisafe UN1 nebo UN1L.
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