
 
 
 

 
 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 
ZÁCHYTNÁ VANA POD IBC KONTEJNER - PLN 3820 
 
VLASTNOSTI: 
Rozměry výrobku::  123 x 134 x 109 cm 
Hmotnost::  71 kg 
Záchytný objem::  1150 l 
Nosnost:  1500 kg 
Materiál:  polyetylen MDPE 
Barva:  žlutá 
Kapacita : 1 x IBC kontejner do objemu 1000 l 
 
CERTIFIKÁT: DiBt Berlin č. Z-40.22-398  platný do 3.5. 2022 
 
POPIS VÝROBKU:  
Záchytná vana je vyrobena z chemicky odolného polyetylenu. Vyztužená konstrukce celé vany přispívá k pevnosti a zajišťuje její 
vysokou nosnost. Díky použitému materiálu je možné ji využít jak pro skladování ve vnitřním, tak i ve venkovním prostředí. Ze všech 
čtyřech spodních stran je vana rovnocenně přístupná pro VZV techniku. Horní část vany je opatřena praktickým úkapovým 
žlábkem pro zachycení případných úkapů z kohoutku IBC kontejneru. Drenážní části umožňují uniklé kapalině stékat přímo do 
záchytného prostoru. Odnímatelný plastový rošt umožňuje snadné čištění.  
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POUŽITÍ: 
Záchytnou vanu lze použít jako součást skladovacího systému. Je vhodná pro IBC kontejner do maximálního objemu 1000 l a slouží 
pro bezpečné stáčení a zachycení úkapů uskladněných kapalin.  
 
NÁVOD: 
Záchytnou vanu umisťujte na rovný podklad zbavený ostrých předmětů. Při manipulaci s vanou dbejte na to, aby nespadla na 
některou hranu. Záchytná vana nevyžaduje žádnou speciální péči, ale je doporučena její pravidelná kontrola. Manipulace s vanou 
je možná za předpokladu, že je prázdná. 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 případné úkapy zředí a 
zamezí vzniku nebezpečné situace.  
 
UPOZORNĚNÍ: 
Hodí se spíše do suchého prostředí. 
 
 
V Praze dne 11. 12. 2018.  
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