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TECHNICKÝ LIST 
Záchytná vana do regálových systémů 

PLN RRV01 

 
Popis výrobku:  
Záchytná police do regálu je vyrobena z chemicky odolného polyetylenu a je tvarována tak, 
aby uložení police v regálu bylo bezpečné. Konstrukce záchytné police zajišťuje dostatečnou 
pevnost a mechanickou odolnost. Rozměr této police je vhodný pro skladování jedné palety o 
maximálním rozměru 120 × 100 cm  
 

Technická data:    
Hlavní rozměry:  127 × 99 × 169 cm   

- užší šíře:  70 cm   
Hmotnost:   17 kg 
Záchytný objem:  220 l 
Nosnost:   1450 kg    
    850 kg/m2 
Kapacita:   1 paleta 120 × 80 cm  
    1 paleta 120 × 100 cm 
Materiál:   polyetylen LDPE 
Barva:    žlutá 
 

Záruka:   3 roky 
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Chemická odolnost: 
Záchytná police 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). 
 

Použití:  
Záchytnou polici lze použít pro vybavení regálových soustav pro zabezpečení úniků 
nebezpečných kapalin a udržení čistoty a bezpečnosti ve skladech a výrobních halách. 
 

Návod:  
Záchytnou polici umisťujte na příčnice regálových systémů s roztečí min. 71 cm.  
Na záchytnou polici lze bezpečně vložit paletu o rozměru 120 × 80 cm nebo 120 × 100 cm. Na 
paletách na této záchytné polici lze skladovat bezpečně sudy o objemu 220 litrů. 
 

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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