ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΎΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ

ScorSafe Ground Mat (30, 100)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από οποιοδήποτε έδαφος ή επιφάνεια εργασίας
• Περιορίζει τυχόν διαρροές κατά την προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως περιοχή καθαρισμού προσωπικού και εξοπλισμού
• Αδιαπέρατο υλικό
• Διατηρεί σταθερό το σχήμα του στο έδαφος μέσω μιας γαλβανισμένης εν θερμώ αλυσίδας που τοποθετείται περιμετρικά του
καλύμματος
• Ανθεκτική σε φθορές, σχισίματα και προσβολή από πετρελαιοειδή

Το ScorSafe Ground Mat (30,100) είναι ένα αδιαπέρατο κάλυμμα για τον περιορισμό διαρροών που μπορεί
να προκύψουν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών
κατά τη διάρκεια διαδικασιών αντιρρύπανσης (καθαρισμός εξοπλισμού κτλ.) Το περιμετρικό του χείλος είναι
κατασκευασμένο από αφρό πολυαιθυλενίου και αποτρέπει αποτελεσματικά τις διαρροές. Τέτοιες διαρροές
πολλές φορές μπορεί να ρυπάνουν το έδαφος, το υπόγειο νερό, τον εξοπλισμό ή να προκαλέσουν
δευτερογενή ρύπανση. Διπλώνεται γρήγορα ώστε να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται εύκολα. Εφαρμόζεται
αποτελεσματικά σε βραχώδεις ακτές, αμμώδεις παραλίες, κατάστρωμα σκαφών και πολλές άλλες επιφάνειες
εργασίας.
• Κατασκευάζεται σε διαστάσεις 6m x 5m ή 10m x 10m ή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
• Υψηλής ποιότητας κατασκευή, από βαρέως τύπου πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC
• Η γαλβανισμένη εν θερμώ αλυσίδα (HDG) εξασφαλίζει την σταθερότητα της κατασκευής
• Το περιμετρικό χείλος από αφρό κλειστής κυψελίδας πολυαιθυλενίου (closed-cell PET), σε συνδυασμό με τα απορροφητικά φράγματα
της σειράς Scorpion, παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από πιθανές διαρροές
• Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, την UV ακτινοβολία, τα χημικά διασκορπιστικά κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος
Χωρητικότητα*
Μήκος
Πλάτος
Βάρος
Ύλικό
Έρμα

Περιμετρικό χείλος

Θερμοκρασία (Max.)
Τριβή
ASTM D 3389 (H-22 1,000 gr)

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ
• Μικρές διαρροές πετρελαιοειδών

30
100
>30
> 90
6m
10 m
5m
10 m
60 kg
165 kg
Πολυεστερικό, εμποτισμένο με PVC
Αλυσίδα θερμής γαλβάνισης (HDG)
Πολυεστερικό, εμποτισμένο με PVC

+70°c
>220 cycles

*Σε σχέση με 1 m3

• Κάλυμμα εδάφους
• Σημείο συντήρησης/επισκευής 		
εξοπλισμού
• Ζώνη καθαρισμού προσωπικού/		
εξοπλισμού

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΊ
• Μονάδες παροχής ισχύος
• Ελαιοσυλλέκτες
• Δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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