Erkend technicus:
•
Tankcontrole – dichtheidsproeven
•
Neutralisatie van tanks
•
Plaatsen van nieuwe tanks
•
Preventie milieu- en
veiligheidstechnieken

Technicien agréé:
•
Contrôle de citerne – essais d’étanchéité
•
Neutralisation de citernes
•
Nouvelles citernes
•
Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN
Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven
www.allintankservice.be

ENKELWANDIGE CILINDRISCHE POLYESTER TANK
ONDERGRONDS GEBRUIK
1. Omschrijving.
Een MIP tank heeft een stevige wand, de liner van de tank biedt een hoge chemische weerstand tegen de inwerking
van het op te slagen produkt. De buitenkant (structuurlaag) beschermt de tank tegen de inwerking van agressieve
elementen van buitenaf. Op de overgangen van cilinder en bodem en aan het mangat wordt de tank extra
verstevigd. MIP tanks zijn vervaardigd uit polyester en aantasting door corrosie (roest) is dus gewoonweg uitgesloten.
Door de dichte structuur van het tankoppervlak is wortel-ingroei uitgesloten. 30 jaar garantie op het polyester
tanklichaam.
inhoud

lengte

diameter

kg

prijs
excl. BTW

2.900 l

2.850 mm

1.200 mm

210

Op aanvraag

3.900 l

3.750 mm

1.200 mm

250

Op aanvraag

4.900 l

4.700 mm

1.200 mm

290

Op aanvraag

6.000 l

2.560 mm

1.900 mm

480

Op aanvraag

7.000 l

2.950 mm

1.900 mm

520

Op aanvraag

8.000 l

3.320 mm

1.900 mm

555

Op aanvraag

9.000 l

3.680 mm

1.900 mm

620

Op aanvraag

9.995 l

4.050 mm

1.900 mm

660

Op aanvraag

Deze tank voldoet aan de Vlarem II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.
2. Toebehoren.
 Mangat met diameter 500 mm met 5 aansluitingen van 2”.
 Opzetschacht in polyester (reeds gemonteerd) + metalen deksel (voetgangers deksel) (incl.)
 Is ook dubbelwandig verkrijgbaar.
3. Bijkomende uitrusting afhankelijk van de situatie. (Prijzen op aanvraag)
 Wettelijke toebehoren: Vulmond, ontluchting, elektronische overvulbeveiliging, aanzuigset.
 Pneumatische peilmeter.
 Verkeersdragend deksel 'Hermelock' 70 x 70 (voor in oprit).
4. Voorwaarden.
•
•

Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. Gratis levering bij plaatsen en aansluiten.
Leveringstermijn: overeen te komen.
Na de plaatsing kunnen wij instaan voor het afleveren van het conformiteitattest waaruit blijkt dat de plaatsing
volgens de geldende Vlarem II-wetgeving gebeurde.
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