Stacja gazu ziemnego
Fibrelite dostarcza do stacji instalacji gazu ziemnego ponad 250
ró nych rodzajów p askich, szczelnych pokryw dost powych oraz
pokryw do kana ów

Wyrafinowany
materia

i

wysoko

specjalistyczny

Fibrelite jest wiatowym liderem w produkcji pokryw dost powych
oraz paneli do kana ów wykonywanych z w ókien szklanych
wzmocnionych tworzywem sztucznym (GRP). Wyraﬁnowany i
wysoko specjalistyczny materia coraz bardziej staje si
nowoczesn alternatyw w stosunku do tradycyjnych materia ów
takich jak ci ka stal czy beton.
Zalety w porównaniu z bardziej tradycyjnymi pokrywami
stalowymi:
Lekkie i atwe do otwierania/przesuwania
Zakres obci e od A15 do F900 (BS EN 124)
Odpornie na dzia anie chemikaliów oraz korozj
W a ciwo ci antypo lizgowe

Wysoka efektywno
przenikaniem wody

w zabezpieczeniu przed

Szczelne pokrywy Fibrelite potwierdzaj wysok efektywno w
zakresie zabezpieczenia przed przenikaniem wody w przestrze
studni, dzi ki czemu instalacja nie jest nara ona na niszcz ce
dzia anie wody i korozji.
Lekkie pokrywy dost powe oraz do kana ów w klasie B125 (12,5 tony)

Szeroka gama pokryw dost powych Fibrelite oferuje atwy dost p
do przestrzeni na podstacji gazu ziemnego. Zwi zane jest to z
natur podziemnych instalacji, gdzie wymagany jest atwy dost p
do przestrzeni w celu regularnego monitorowania zaworów oraz
instalacji rurowej. Dla u ytkownika pracuj cego w tym terenie
przemys owym bezpiecze stwo i atwy dost p ma kluczowe
znaczenie.
studni wymaga wielu rodzajów pokryw. Jest to
Du a ilo
przestrze dla ekspertów technicznych Fibrelite, którzy mog
zaproponowa
najlepsze
rozwi zania.
Fibrelite
blisko
wspó pracowa zarówno z klientem jak i inwestorem aby
dotrzyma napi tego terminu zako czenia dostaw i prac.
lekkie, trwa e i bardzo
Pokrywy dost powe Fibrelite s
wytrzyma e. Ka da pokrywa Fibrelite produkowana jest przy
zastosowaniu zaawansowanej technologii formowania ywic w
celu wykonania wysokospecjalistycznego, jednorodnego produktu
kompozytowego.

Wymienione uszkodzone pokrywy
betonowe

eliwne oraz

Poprzednio zainstalowane ci kie i zniszczone pokrywy eliwne
oraz
betonowe
powodowa y
problemy
zwi zane
z
bezpiecze stwem ich u ytkowania – wymaga y wymiany.
Rozwi zaniem tych problemów by o zastosowanie lekkich i
wytrzyma ych pokryw Fibrelite. Pokrywy zaprojektowane jako
„zainstaluj i zapomnij” nie wymagaj
sta ej obs ugi oraz
zapewniaj atwy dost p do przestrzeni instalacji gazowej oraz
zaworów.

Zainstalowane szczelne pokrywy dost powe Fibrelite

Bez kompromisów w jako ci
Na yczenie Fibrelite mo e przygotowa specjalne rozwi zania
Klienta. Oznacza to, e wymiary paneli, ich wysoko
oraz
struktura powierzchni mo e by wykonana wg specjalnych
wymaga Klienta w miejscu zastosowania.

Zalety stosowania pokryw Fibrelite
Indywidualne rozwi zania
Produkt “zainstaluj i zapomnij” nie ulega korozji i blakni ciu
Poprawiona produktywno dla obs ugi i serwisu
Poprawiona kwestia bezpiecze stwa i higieny obs ugi
Wsparcie techniczne

Pokrywy o klasie obci

enia D400 zainstalowane na drodze dojazdowej na

Skorodowane i zniszczone pokrywy eliwne oraz betonowe zosta y zast pione
lekkimi panelami pokryw do kana ów Fibrelite

obiekt

Szeroka gama dost pnych rozmiarów i kolorów

Przystosowane do istniej cej instalacji rurowej

Wi cej informacji o produktach Fibrelite prosimy o kontakt:
Corrimex

Ul. Ogrodowa 11

05-092 omianki-Kie pin

Tel: 502 126 002

Faks: 58 306 77 11

Email: pawel@corrimex.pl

