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POP-UP ΚΑΙ ΓΚΤΓΙΝΟΜΓΝΓΣ ΔΓΞΑΜΓΝΓΣ
Περιγραθή:

Οη Pop-up Tank & εθηεηλόκελεο PVC-κεηαθεξόκελεο δεμακελέο είλαη θαηάιιειεο
γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε πεηξειαηνεηδώλ, ξύπσλ θαη κνιπζκέλνπ λεξνύ.
Η πξσηνπνξηαθή θαηαζθεπή ηηο επηηξέπεη λα εθηείλνληαη θαζώο γεκίδνπλ, έηζη
θαηαιακβάλνπλ ειάρηζην ρώξν όηαλ είλαη θελέο.
Σεκεία αγθύξσζεο/πάθησζεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ βάζε εάλ απαηηεζεί.

Υλικό Βάζης:

Πνιπεζηεξηθό ύθαζκα πςειήο αληνρήο, 1100dtex, panama weave, βάξνο 270 g/m2.

Γπικάληψης:

Πιαζηηθνπνηκέλν κε PVC, βάξνο 640 g/m2

Φρώμα:

Κίηξηλν, γπαιηζηεξό, ιαθαξηζκέλν θαη από ηηο δύν πιεπξέο.

Ιδιόηηηες:

Αληνρή Υιηθνύ ζε Εθειθπζκό = 4000/3500 N per 50 mm strip (BS3424/6B)
Αληνρή Υιηθνύ ζε Σθίζηκν = 1000/800 N (BS3424/7B)
Coating Adhesion = 90 N/50mm (BS3424/9B)
UV resistance = Καιή

Σσμβαηόηηηα:

Καηάιιειε γηα βξαρππξόζεζκε επαθή/απνζήθεπζε πεηξειαηνεηδώλ θαη κνιπζκέλνπ
λεξνύ κε πεηξέιαην. Γηα άιιεο εθαξκνγέο παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε ην ηερληθό
καο ηκήκα ζην technical@adtec.gr, ή ηει: 210 5312263.

Καθαριζμός:

Γηα ηνλ θαζαξηζκό κεηά από ρξήζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξό κε
απνξξππαληηθά. Η δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο
ηνπηθνύο θαη δηεζλήο θαλνληζκνύο.

Δάπεδο:

Εηδηθά θύιια από PVC κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώο δάπεδν ζε πεξίπησζε πνπ
ην έδαθνο δελ είλαη επίπεδν θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ δεμακελή.

Κωδικός
0415/01000
0415/03000
0415/05000
0415/07000
0415/12000

Φωρηηικόηηηα
Λίηρα (lt)
1000
3000
5000
7000
12000

Διάμεηρος
Κορσθής (mm)
1000
1600
1600
2000
2000

Διάμεηρος
Βάζης (mm)
1600
2550
2650
3500
3800

Υψος
(mm)
950
900
1400
1000
1800

Σθμείωςθ: Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηονται ςτισ τρζχουςεσ γνώςεισ μασ. Τα ςτοιχεία πρζπει να ερμθνευκοφν
ωσ ενθμερωτικά μόνο και να μθν αποτρζπουν τουσ χριςτεσ να πραγματοποιοφν τισ δικζσ τουσ δοκιμζσ για ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Είναι ευκφνθ
των χρθςτών να εξαςφαλίηουν ότι τθροφνται οποιαδιποτε αποκλειςτικά δικαιώματα και ιςχφοντεσ νόμοι. Τα προϊόντα μασ είναι υπό ςυνεχι
εξζλιξθ ωσ εκ τοφτου, διατθροφμε το δικαίωμα να τροποποιοφμε τισ πλθροφορίεσ του εγγράφου αυτοφ κατά τθν κρίςθ μασ.

