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....Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov
napríklad z kuchýň, potravinárskych výrobní a prevádzok,
mäsokombinátov a všade tam, kde je nebezpečenstvo
sústreďovania vyššieho obsahu tukov v odpadových
vodách. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu
tukov ako ochrana kanalizácií, čističiek a ostatných
zariadení v kanalizačnej sieti pred zanášaním
tukom.Lapače tukov dodávame v niekoľkých typoch a
veľkostiach a sú konštruované v súlade s nemeckou normou
DIN 4040, rakúskou ONORM B5 103 a s návrhom európskej
normy pre EN 1825-1 Lapače, časť 1.
....Popis a funkcia
Voda priteká prítokovým potrubím cez usmerňovaciu
komoru do odlučovacieho priestoru, kde dochádza k
ukľudneniu a ochladeniu vody. Tuky spolu s minerálnymi
olejmi flotujú na základe rozdielnej mernej hmotnosti k
hladine a nerozpustné látky sa usadzujú v kalovom
priestore. Tukovú vrstvu je možné mechanicky odoberať
priamo z hladiny. Predčistená voda odteká pod normnou
stenou do odtokového potrubia a ďalej do kanalizácie.
....HR_LAPOL - hranatý - pre osadenie do terénu: Lapače
tuku typu HR sú určené pre napojenie na vonkajšiu
kanalizáciu, k zakopaniu do terénu. Ich konštrukcia
umožňuje osadenie na betónovú podkladovú dosku za
predpokladu, že je umiestnený v zelenom páse, nie je
prejazdný a hladina spodnej vody nie je vysoká.
....VA_LAPOL - valcový - pre osadenie do terénu: Lapače
tuku typu VA sú určené pre napojenie na vonkajšiu
kanalizáciu s obetónovaním, kde vhodne slúžia ako
stratené debnenie. Obetónovanie je potom staticky
dimenzované na tlak zásypu zeminy, prejazd vozidiel,
elimináciu vztlakovej sily spodnej vody a podobne.
....VO_LAPOL - pre voľné osadenie do miestností: Lapače
tuku typu VO sú určené pre voľné osadenie a napojenie na
odpadové potrubie v suterénnych miestnostiach,
pivniciach, pomocných objektoch a podobne.
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vysoká kvalita vyčistenej vody
nízke investičné náklady
minimálna zastavaná plocha
nenáročná montáž
jednoduchosť
vysoká spoľahlivosť
nenáročná obsluha a údržba
dlhá životnosť
vysoká záruka

e-mail: plastprodukt@plastprodukt.sk

