Naprawa duktu ciekowego
Fibrelite zast puje ci

kie pokrywy eliwne na lekkie kompozytowe

Lekkie pokrywy kompozytowe Fibrelite typu FL140 (1,4 m)
zosta y ostatnio zainstalowane jako zamienniki ci kich pokryw
stalowych w miejscu, gdzie dzia ali z odzieje metali.
Nowo zainstalowane pokrywy FL140 o klasie obci enia C250
zapewniaj teraz atwy I bezpieczny dost p do instalacji
podziemnej oraz zaworów eliminuj c jednocze nie zagro enia
wynikaj ce z u ytkowana ci kich pokryw stalowych.
Dodatkowo lekkie pokrywy kompozytowe Fibrelite nie maj
warto ci dla z odziei metali ci kich. Kradzie ci kich pokryw
stalowych z przestrzeni zamkni tych staje si coraz wi kszym
problemem dla ﬁrm zaopatruj cych w wod miasta i przemys .
Fibrelite kompozytowe pokrywy w azów

Konkurencyjne koszty – koszt ca ego czasu
u ytkowania
Pokrywy kompozytowe zawsze by y postrzegane jako droga
alternatywa w stosunku do tradycyjnych pokryw stalowych.
Jednak e przy zaawansowaniu technologicznym procesu
produkcyjnego Fibrelite, projekt pokryw typu B125 i
jednoczesnym wzrostach cen metali; pokrywy kompozytowe
mog rywalizowa z pokrywami stalowymi. Fibrelite posiada biura
na ca ym
wiecie, w czaj c doradztwo techniczne oraz
projektantów zapewniaj cych, e ka dy z klientów otrzyma
produkt najwy szej jako ci dla swoich zastosowa .

Podsumowanie zalet
25 ton obci

enia testowane

Pokrywy kompozytowe (RTM) nie maj warto ci ﬁnansowej do
dalszej odsprzeda y po dokonanej ich kradzie y. S one idealnie
dopasowane do miejsc, gdzie grasuj z odzieje metali ci kich.

Opinia klienta:
“U ytkowanie tych pokryw eliminuje problemy zwi zane z
mo liwo ci uszkodzenia cia a; klucze do ich otwierania maj
odpowiedni
wysoko , nie ma potrzeby stosowania
dodatkowych narz dzi do ich otwierania. I jednocze nie pokrywy
s bardzo lekkie – mo na wykona mniej pracy aby je otworzy .”

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

Kompozyty s lekkie, trwa e i wytrzyma e
Brak warto ci przy odsprzeda y po kradzie y- nie b d
kradzione
Specjalne zaprojektowane narz dzie do ich otwierania
eliminuje uszkodzenia cia a operatora
Niemetalowy, nieprzewodz cy, nie generuje iskier
Wspania y izolator przeciw parze
Odporne na podziemne gazy i wi kszo chemikaliów
Nieprawdopodobnie wytrzyma a i jednorodna struktura, która
nie ulega rozwarstwieniom
Powierzchnia posiada specjaln struktur antypo lizgow
podobn do nowoczesnych, wysokiej jako ci powierzchni
drogowych
Odporno na promienie UV, nie p kaj i z uszczaj si

