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....Plastové nádrže, vyrábané ako zásobníky vody, fekálií,
eventuálne chemikálií (vyrobené z materiálov odolných
chemikáliám), slúžia ako dokonalá izolácia skladovaných
kvapalín. Nádrže vyrábané v objemoch od 0,1 m3 do
500m3 sa dajú osadiť stupnými otvormi pre napojenie
potrubia, deliacou stenou, poklopom alebo aj rebríkom či
stúpačkami. Pri výrobe sa podľa veľkosti a spôsobu využitia
nádrže používa materiál PP o hrúbke 5-15 mm. Z vonku sú
nádrže vybavené zvislými výstuhami, v ktorých je vo
vodorovnom smere prevlečená armovacia guľatina o
priemeru 6-8 mm. Po prevedení betonáže nádrže je takto
zaručená dokonalá súdržnosť plastovej nádrže z betónovou
stenou. Keď je v mieste usadenia nádrže nebezpečenstvo
výskytu spodnej vody, dno a steny sú zabezpečené
hustejším navarením výstuh, a to až do výšky hladiny
spodnej vody. Tieto výstuhy bránia poškodeniu nádrže.
....Osadzovanie nádrží sa prevádza na dopredu pripravenú
betónovú podložku patričnej únosnosti. Nádrže je nutné
vnútorne staticky zaistiť - hranaté vnútorným debnením,
kruhové napustením vody. Podrobnejší popis betonáže
nájdete v pokynoch pre osadzovanie jednotlivých druhov
nádrží. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov sa nedá nádrž
obetónovať, je možné vyrobiť nádrž, ktorá je svojím
prevedením (statický zabezpečená) určená pre osadenie
do terénu pomocou obsypu zeminou. Nádrže do rozmeru d:
7 m, š: 3 m, v: 3 m sú vyrábané v dielni a následne sa
transportujú na miesto určenia. Nádrže väčších rozmerov je
nutné vyrobiť v dieloch a kompletujú sa priamo v montážnej
jame.
....Nádrže sa štandardne vyrábajú so slezom 600 x 600 mm.
Povrch nádrže je nepochôdzny a slúži výhradne ako
prachotesné uzavretie nádrže. Z dôvodu statického
zabezpečenia doporučujeme vytvoriť poklop zo stropných
betónových panelov. Pre slezový otvor je možné zvoliť
poklop ľahký (nepochôdzny), alebo poklop pojazdný.

....V cenníkoch sú uvedené ceny typizovaných nádrží.
Podľa potreby je však možné vyrobiť nádrž akéhokoľvek
rozmeru.v

PRÍSLUŠENSTVO K NÁDRŽIAM
■ Vstupné otvory pre potrubia (plastová príruba).
■ Nepochôdzné plastový poklop (pre nádrže určené na
......obetónovanie).
■ Slezové otvory do nádrží:
......- Hranatý 600 x 600 mm, výška do 600 mm s
.........jednoduchým plastovým poklopom.
......- Kruhový o priemeru 600 mm a výšky do 600 mm s
.........jednoduchým plastovým poklopom.
......- Prachotesný a prejazdný poklop 550 x 550 mm.
■ Prekážky a norné steny slúžiaci k oddeleniu kalov,
......olejov apod.
Na prianie je možné nádrže vybaviť akýmikoľvek
komponentmi. Na vyžiadanie spracujeme individuálnu
cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek.
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