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Alligator L-tank®
Flexibilné skladovanie kvaplín

Alligator L-TANK je úložný systém vhodný pre všetky
ne-agresívne kvapaliny, až do kapacity 1000 m3.
´
Jednoduchý obdIžnikový
tvar L-TANK ponúka riešenie,
ˇ
ked’ je nutné rýchle alebo docasné
uskladnenie kvapalín.
Flexibilné nádrže L-TANK sú vel’mi l’ahko inštalovatel’né
na l’ubovol’ný stabilný a rovný povrch. Na tvrdom
povrchu je odporúcané
použit’ ochrannú vrstvu.
ˇ
Vzhl’adom k svojmu nízkemu tvaru L-TANK l’ahko vojde
do ktoréhokol’vek priestoru.
Albers Alligator vyrába L-TANK z polyesterovej tkaniny,
ktorá je potiahnutá po oboch stranách PVC vrstvou.
Vystužený materiál je obzvlášt’ vhodný pre odolávanie

mechanickej sile, ktorá môže nastat’ pri použití L-TANKU.
Dlhá životnost’ je zarucená
vdâka maximálnej stabilizácii
ˇ
proti vplyvu ultrafialového žiarenia. K dispozícii je
možnost’ špecialnej výroby pre skladovanie pitnej vody.
Alligator L-TANK môže byt’ dodávaný s rôznymi druhmi
pripojenia alebo ventilov.
Allbers Alligator a partneri Vám radi poskytnú spol’ahlivé
poradenstvo pre umiestnenie, použitie, vyprázdnovanie
a
ˇ
cistenie
L-TANKU pred a po použití.
ˇ
L-TANK je spol’ahlivý, flexibilný a cenovo dostupný
skladovací systém.

SINCE 1901

ALIGÁTOR L-TANK SÚ DODÁVANÉ S

• Pevné PVC prúžky na rohoch.
• Odvetrávací bod na vrchole.
• Záruka 3 roky, ak sa používa podl’a návodu.

MOŽNÉ EXTRA DOPNKY

•
•
•
•

Ochraná tkanina.
Ventily alebo pripojenia v takmer l’ubovol’nej vel’kosti.
,
Vyroba pre skladovanie pitnej vody.
ˇ
Certifikát spolocnosti.

Technické a fyzikálne vlastnosti
PVC potiahnutej polyesterovej tkaniny PES/PVC RM typu II.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI

		
DIN
unit - jednotka
				
tkanina
60001
hmotnost’ tkaniny
53854
g/m2 ca
typ vrstvenia			
celková hmotnost’
53352
g/m2 ca
pevnost’ v t’ahu
53354
N/50 mm ca
pevnost’ v trhu
53363
N ca

value - hodnota
Type II
pes
280
pvc
1100
4200
600

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Farba
UV rezistencia
Odolnost’ proti vzniku trhlín
Teplotná odolnost’
Chemická odolnost’

šedá/žltá/modrá
vynikajúca
vynikajúca
dobrá
dobrá

Uvedené vlastnosti sú len informatívne.
Ak máte záujem sa dozvediet’ viac o L-tanku, neváhajte nás kontaktovat’
na schaapagrotrnava@gmail.com alebo na nižšie uvedenú adresu.

ALBERS ALLIGATOR, ŠPECIALISTA FLEXIBILNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

Albers Alligator je popredným špecialistom v oblasti spracovania fólií a pot’ahovaných
textílií. Dodávame flexibilné systémy pre ukladanie až 10.000m3. Tím 50-tich
skúsených zamestnancov vyrába systémy pre širokú škálu kvapalín, vrátane hnojovice
a bioplynu. Spolupracujeme s medzinárodnými inžinierskymi firmami a vytvárame tak
unikátne textilné štruktúry, ako sú napríklad zastrešenia štadiónov. Albers Alligator
pôsobí vo viac ako 30 krajinách na pät’ kontinentoch.

Váš predajca:
Schaap agro Holland s.r.o.
Klcovany
317, 919 08 Boleráz
ˇ
Slovenská republika

T 00421 905 613 211
www.schaapagroholland.com
schaapagrotrnava@gmail.com

