Studnie wody zanieczyszczonej – faza 1
Fibrelite dostarcza
zanieczyszczonej

pokrywy

do

kana ów

Poprzednio zainstalowane niebezpieczne i skorodowane pokrywy stalowe

Pokrywy Fibrelite odporne na korozj
Z powodu szkodliwego oddzia ywania gazów metanowych
poprzednio zainstalowane pokrywy stalowe uleg y znacznej
korozji i sta y si bardzo niebezpieczne w u ytkowaniu. Poprzez
zastosowanie modyﬁkowanych ywic ﬁrma Fibrelite mog a
zaoferowa pokrywy chemicznie odporne. Pokrywy te odporne s
na dzia anie chemikaliów, szkodliwe dzia anie gazów przy
jednoczesnej odporno ci na korozj . Dla podobnych instalacji jest
to idealne rozwi zanie w porównaniu do tradycyjnych pokryw
stalowych i betonowych, które atwo ulegaj
korozji lub
uszkodzeniom.

na

zbiorniki

Stare i ci

wody

kie mechaniczne stalowe pokrywy zosta y wymienione na lekkie

pokrywy Fibrelite

Modularna konstrukcja pokryw Fibrelite pozwala na zdj cie tylko
jednej pokrywy, gdzie jest to wymagane. Aby mie podobn
mo liwo w tradycyjnych systemach ci kich pokryw stalowych
lub betonowych konieczne jest zastosowanie specjalistycznego
sprz tu (podno niki) lub pokryw na zawiasach z si ownikami
spr ynowymi lub pneumatycznymi. Pokrywy Fibrelite mog by
otwierane przez jedn lub dwie osoby przy zastosowaniu
specjalnej r czki.

Super lekka pokrywa do kana ów Fibrelite w klasie obci

enia A15 (1,5 tony)

Specjalna rura odpowietrzaj ca mo e by wprowadzona w struktur pokrywy

atwy dost p dla obs ugi
zaprojektowane
i
Lekkie
pokrywy
Fibrelite
zosta y
wyprodukowane specjalnie dla tego projektu. G ównym
wymaganiem stawianym tym pokrywom by o zapewnienie
obs udze atwego i bezpiecznego dost pu do podziemnych
zbiorników. Zbiorniki by y w ró nych wymiarach i z regu y by y
zbudowane z betonu. Dzi ki temu ramy pokryw mo na by o atwo
po czy z górn kraw dzi studni. Nie by o konieczno ci
wykonywania dodatkowych prac na studniach betonowych
(rozkuwanie/betonowanie) i pozwoli o to na obni enie kosztów
ca ej modernizacji.

Fibrelite dostarcza pokrywy do kana ów dla
wiod cej firmy wodoci gowej w Anglii
Wspólnie z projektantami, wykonawc oraz u ytkownikiem
pokrywy do kana ów zostaly specjalne zaprojektowane dla
instalacji oczyszczalni cieków w Alftreton, Derbyshire. Pokrywy
musz by bezpieczne dla ludzi poruszaj cych si po nich zatem
posiadaj
specjaln
powierzchni
antypo lizgow .
Dla
pracowników na obiekcie atwy dost p oraz bezpiecze stwo
pracy ma kluczowe znaczenie.

Wyrafinowany
materia

i

wysoko

specjalistyczny

Fibrelite jest wiatowym liderem w produkcji pokryw dost powych
oraz paneli do kana ów z w ókien szklanych wzmocnionych
tworzywem
ywicami (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
stalowymi:

z

bardziej

tradycyjnymi

pokrywami

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

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
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

Dla tego projektu wybrano super lekkie kompozytowe pokrywy do
kana ów Fibrelite. Zaprojektowane jako „zainstaluj i zapomnij” zapewniaj atwy i bezpieczny dost p do instalacji podziemnej
oraz nie wymagaj specjalistycznej obs ugi.
Pokrywy Fibrelite s lekkie, trwa e i bardzo wytrzyma e. Ka da
pokrywa
produkowana
jest
przy
zastosowaniu
wysokospecjalistycznej technologii formowania ywic (RTM),
dzi ki czemu powstaje wysokospecjalistyczny, jednorodny
produkt kompozytowy.

Wysoka efektywno
w zabezpieczeniu przed
kontuzjami zwi zanymi z ich podnoszeniem
Pokrywy do kana ów Fibrelite potwierdzaj wysok efektywno
w
obni aniu
potencjalnego
ryzyka
zwi zanego
z
bezpiecze stwem ich u ytkowania oraz zniszczenia instalacji
podziemnych.

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

