
Jie užtikrina saugų, degių skysčių, korozinių skysčių ir visų rūšių palaidų ir kietų medžiagų, keliančių grėsmę žmonėms ir 

aplinkai, saugojimą, naudojimą ir surinkimą.

SAUGŪS INDAI, 
TALPYKLOS

19
.7

SAUGŪS INDAI, SAUGUS DARBAS
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PPAVOJINGŲ SKYSČIŲ INDAI

Pagrindinė apsauginės talpyklos funkcija yra sumažinti lengvai užsiliepsnojančių skysčių emisiją, be to, yra saugūs ir 
patogūs įrankiai, skirti tvarkyti, išduoti ir saugoti degius skysčius iki 19 litrų.

SAUGIŲ INDŲ SAVYBĖS

1. Hermetiškumas;

2. Automatinis garų išleidimas esant 0,2 - 0,35 baro viršslėgiui, siekiant apsaugoti talpyklas nuo sprogimo (arba sprogimo 
gaisro atveju);

3. Apsauga nuo gaisro prasiskverbimo į degius skysčius per įpylimo ertmę;

4. Automatinis talpyklos uždarymas po įpilimo ar pilant skystį.

5. Be apsaugos nuo gaisro ir sprogimo, laikymo indai turi būti atsparūs pažeidimams ir nusidėvėjimui įprastomis eksploatacinėmis 
sąlygomis, užtikrinti skysčių supylimą, pilant ir transportuojant bei palengvinant turinio identifikavimą.
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TURINYS

04

05

06
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SAUGIŲ INDŲ TIPAI

CHEMINIO ATSPARUMO LENTELĖ

PLIENINIAI KONTEINERIAI DEGIOSIOMS MEDŽIAGOMS

POLIETILENINIAI INDAI DEGIOSIOMS MEDŽIAGOMS
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KONTEINERIAI  PAVOJINGIEMS SKYSČIAMS
Mūsų pasiūlyme yra daug įvairių tipų apsauginių konteinerių ir visi jų pajėgumai. Tai leidžia pasirinkti konteinerį, geriausiai atitinkantį 
konkrečios programos reikalavimus. Tarp siūlomų konteinerių galite pasirinkti I ir II tipo konteinerius, cinkuoto plieno arba plastiko 
konteinerius, konteinerius su čiaupu, laboratoriniais indais ir plačią užpildymo angą.

I TIPO PLIENINIAI
INDAI

Ekonomiški, plieniniai konteineriai 
su vienu snapeliu degiems 
skysčiams įpilti ir išpilti.

KONTEINERIAI 
NAUDOJAMIEMS 
SKYSČIAMS

Efektyvus ir saugus atliekų 
surinkimas skysčių 
chromatografijos procesuose 
(HPLC)

Ii TIPO PLIENINIAI
INDAI

Patogus dizainas su dviem 
kiaurymėmis - didesne
užpildymui ir mažesne su žarna, 
kad būtų galima tiksliai dozuoti 
degius skysčius.

KONTEINERIAI 
SKYSTOSIOMS 
ATLIEKOMS

Polietileniniai indai su plačia 
anga, skirti saugiam abrazyvinių 
ir degių atliekų surinkimui. 
Rankena turi fiksuotą atvirą 
padėtį, palengvinančią atliekų 
surinkimą.

KONTEINERIAI IŠ 
POLIETILENO

Saugūs konteineriai iš aukšto 
slėgio polietileno, jie nerūdija yra 
atsparūs įlenkimui, įtrūkimams ir 
susisluoksniavimui.

NAFTOS 
PRODUKTŲ 
ATLIEKŲ 
KONTEINERIAI

Specialiai suprojektuoti 
konteineriai apsaugo nuo 
gaisro, kuris gali atsirasti dėl 
savaiminio užsidegimo.

LABORATORINIAI 
KONTEINERIAI

Plieno arba polietileno 
konstrukcijos su skirtingais 
skysčio tiekimo čiaupais.

STŪMOKLINIAI 
KONTEINERIAI

Paspaudus lėkštelės stūmoklį, 
skystis iš konteinerio patenka 
į lėkštelę, galite saugiai 
sudrėkinti audinį.
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SAUGOS KONTEINERIŲ CHEMINIO ATSPARUMO LENTELĖ
CINKUOTAS PLIENAS POLIETILENAS NERŪDIJANTIS PLIENAS

Acto rūgštis

Acetonas

Aceto nitrilas

Anilinas

Benzenas

Cikloheksanas

Cikloheksanonas

Etanolis

Etilacetatas

Etilo eteris

Etileno glikolis

Mazutas

Benzinas

Heptanas

Heksanas

Druskos rūgštis 37%

Izopropilo alkoholis 70%

Nafta

Metanolis

Metyloetyloketon

Metiletilketonas

Metileno chloridas

Pentanas

Terinis aliejus

Toluenas

Trichloretilenas

Terpentinas

Ksilenas

PAAIŠKINIMAI
Geras J Pakankamas J Silpnas J Nepatenkinams J

Pastaba: pateikta lentelė skirta tik skaitytojų patogumui ir negali pakeisti teisingo cheminių medžiagų pobūdžio ir tinkamo naudojimo.
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PLIENINIAI INDAI LENGVAI 
DEGANČIOMS MEDŽIAGOMS

IŠIMTINAI SUBALANSUOTA KONSTRUKCIJA
Naudojama didesniuose nei 1 l talpos induose, speciali, subalansuota konstrukcija su 
pakreipiama, apvalia rankena, patogiam skysčio pilstymui, nereikalaujant daug pastangų. 
Ergonomiškoje konstrukcijoje naudojamas skysčio svoris talpykloje, kuri palaiko konteinerio 
atidarymo mechanizmo veikimą.
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I TIPO KONTEINERIAI
CHARAKTERISTIKOS

Patogi, apvali rankena, nepjauna rankos, todėl sunkų 
konteinerį lengviau laikyti ir nešti. Dangtis užtikrina automatinį garų išsiskyrimą esant 

0,2 - 0,35 baro slėgiui, kad konteineris nebūtų 
suplėšytas (arba sprogtų gaisro atveju).

Spyruoklinis savarankiškas 
užsidarantis dangtelio 
mechanizmas leidžia valdyti 
skystus garus ir automatiškai 
užsidaro po užpildymo.

Patvari konstrukcija pagaminta iš 0,5 
mm storio dengto plieno. Viršutinė 
miltelinių dažų danga yra atspari 
tirpikliams, rūgštims ir šarmams ir 
užtikrina didelį atsparumą korozijai ir 
drėgmei.

Geltonoje etiketėje yra didelis 
landgelis, skirtas pakuotės turiniui 
žymėti

Dvigubos siūlės (4 kartus didesnės nei 
lakšto storis) korpuso apačioje ir viršuje 
suteikia papildomą sustiprinimą 
konteinerio konstrukcijai smūgių ir 
kritimų atveju. Stiprus plieno snapelis 
privirintas prie korpuso ir yra atsparus 
įlenkimams ir kitiems pažeidimams.Šoninių sienelių briaunų konstrukcija

atlieka apsauginių buferių vaidmenį.

DUGNO KONSTRUKCIJA
Apatinė dalis, pakelta 13 mm, neleidžia 
konteinerių pradurti, kai  jie dedami ant aštrių 
paviršių ir lengviau patraukti konteinerį, kai 
išpilamas skystis. Specialus krašto profilio 
dizainas užtikrina didelį tvirtumą ir standumą.

LIEPSNOS NUKIRTĖJAS
Snapelio viduje esantis korozijai atsparus 
nerūdijančio plieno liepsnos nukirtėjas apsaugo 
konteinerio turinį nuo uždegimo nuo išorinių 
ugnies ar kibirkščių šaltinių ir apsaugo nuo 
gaisro ar sprogimo užtikrinant laisvą skysčių 
tekėjimą. Didelis liepsnos nukirtėjo gylis leidžia 
įterpti skirstytuvo antgalį į angą.

INDO PRIPILDYMAS
Platus snapelio atidarymas palengvina 
talpyklos pripildymą.



8

I TIPO PLIENINIAI SAUGUS 
INDAS DEGIOSIOMS 
MEDŽIAGOMS

• Patogus, saugus degių skysčių perdavimas ir garų kontrolė, 
siekiant sumažinti gaisro pavojų ir apsaugoti žmones bei 
turtą.

• Užtikrina, kad būtų laikomasi pavojingų skysčių laikymo 
taisyklių.

• Viena anga užpildymui ir ištuštinimui.

• Savaime užsidarantis uždarytas kamštis apsaugo nuo 
išsiliejimo ir skysčio nuotėkio.

• Gaisro gaudyklė efektyviai išsklaido šilumą, neleidžia 
užsidegti turiniui.

• Apsauga nuo sprogimo ar sprogimo, esant aukštai 
temperatūrai, vėdinimo vožtuvas, atidarantis vidinį slėgį 
nuo 0,2 iki 0,35 bar.

• Stipri, tvirta plieno konstrukcija.

• Specialios šoninės sienos, sustiprinančios šonines sienas, 
naudojamos kaip „buferiai“.

• Lako sluoksnis, pagamintas iš patvarios miltelinės dangos, 
atsparus chemikalams ir dilimui.

  • Spalvinė gama:    

Sertifikatai

Piltuvas montuojamas 
ant varžto su cinkuota 
žarna

104.102.355

Aprašymas
tiks Plienasiniams 

konteineriams, 
25*356 mm

UŽSAKOMI PRIEDAI

Lejek z polietylenu 104.102.369

Aprašymas

tiks Plienasiniams 
konteineriams

nuo 4 L, 13*286

104.201.100 104.201.104 104.201.135 104.201.136 104.201.143 104.201.144 104.201.151 104.201.152 104.201.159 104.201.160

104.201.102 104.201.106 104.201.137 104.201.138 104.201.145 104.201.146 104.201.153 104.201.154 104.201.167 104.201.216

104.201.139 104.201.140 104.201.147 104.201.148 104.201.155 104.201.156 104.201.170 104.201.171

104.201.141 104.201.142 104.201.149 104.201.150 104.201.157 104.201.158 104.201.172 104.201.173

Matmenys S x 
A, mm 117*172 117*210 241*279 241*279 241*349 241*349 298*292 298*292 298*429 298*429

Talpa, L 0,5 1 4 4 7,5 7,5 9,5 9,5 19 19

Tipas – – – Su piltuvu – Su piltuvu – Su piltuvu – Su piltuvu

10
metų

Garantija
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 I Tipo saugos konteineriaiengvai užpildomi ir naudojami, jie ekonomišku būdu
užtikrina saugų degių skysčių naudojimą.
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 II TIPO SAUGŪS KONTEINERIAI AccuFlow™
CHARAKTERISTIKOS

Patogi, apvali rankena nerėžia rankos, todėl lengviau 
laikyti ir nešti sunkų konteinerį.

Hermetiškas oro išleidimo kaištis automatiškai išleidžia 
slėgį, neleidžiantį konteineriui plyšti ar sprogti. Kamščio 
slėgio reguliavimo spyruoklė automatiškai užsidaro ir 
apsaugo nuo garų išsiliejimo ir atsitiktinio išsiliejimo.

Svirtis su „Safe-Squeeze®“ paleidikliu 
palengvina skysčio dozavimo valdymą.

Ventiliacija palengvina skysčio 
išpylimą iš konteinerio.Nerūdijančio plieno liepsnos 

pertraukėjas užtikrina greitą skysčio 
srautą ir neleidžia užsidegti turiniui. 
Sustiprinančios briaunos sustiprina 
konteinerį ir sumažina įdubų riziką.

Įspėjamoji etiketė trimis kalbomis.

Apatinis 13 mm aukščio kraštas 
sukuria atramą rankai, palengvinančią 
skysčio įpylimą ir apsaugo dugną nuo 
pradūrimo.

„Tipas II AccuFlow ™“  yra specialus 
išsišakojimas su alsuokliu ir „Safe-
Squeeze®“ drenažo rankena užtikrina 
puikų tolygų ir vienodą, greitą ir 
visiškai valdomą skysčio išpylimą.

Didelis langelis etiketėje, kuriame gali 
būti aprašomas talpyklos turinys, 
palengvina atitinkamo identifikavimo 
ženklo išdėstymą, kuris neleidžia 
netinkamai naudoti skysčio ir sumažina 
netinkamų mišinių susidarymo riziką.

100% plieninis korpusas ir konteinerio 
laikiklis yra pagaminti iš 0,5 mm storio 
cinkuoto plieno lakšto, dažyto
ilgaamžiais ekologiškais milteliniais
dažais, atspariais tirpikliams.

Papildoma talpa visoms talpykloms leidžia 
kurą dviejų taktų varikliams papildyti alyva.

TALPOS PRIPILDYMAS
IITipo II AccuFlow ™ ertmės angoje yra 
dangtelis, atidaromas ergonomine svirtimi, 
leidžiančia plačiai atidaryti kamštį ir lengvai 
užpildyti talpyklą.

IŠSIKIŠĘS KRAŠTAS
Išsikišęs pagrindo kraštas (13 mm) palengvina 
konteinerio paėmimą pilant skystį ir apsaugo 
nuo dugno pažeidimo, kai konteineris dedamas 
ant nelygaus paviršiaus.

LANKSTI ŽARNA
229 mm lanksti žarna leidžia tiksliai tiekti 
skysčius į mažas angas ir užtikrina jungties 
balansavimą, kad būtų išvengta elektrostatinio 
krūvio, kai įsižeminama.
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104.201.174 104.201.178 104.201.182 104.201.183 104.201.194 104.201.195

104.201.175 104.201.179 104.201.186 104.201.187 104.201.196 104.201.197

104.201.176 104.201.180 104.201.190 104.201.191 104.201.198 104.201.199

104.201.177 104.201.181 104.201.192 104.201.193 104.201.200 104.201.201

Matmenys 
S x A, mm 241*267 241*337 298*205 298*205 298*445 298*445

Talpa, L 4 7,5 9,5 9,5 19 19

Žarna SxD, mm 16*229 16*229 16*229 25*229 16*229 25*229

II TIPO PLIENINIAI KONTEINERIAI 
LENGVAI UŽSIDEGANTIEMS 
SKYSČIAMS

• Leidžia tiksliai, kontroliuojamai ir saugiai perduoti degius skysčius į mažesnius

konteinerius ar talpyklas.

• Sumažina gaisro pavojų, saugo žmones ir turtą.

• Speciali valdymo svirtis su alsuokliu ir išleidimo rankena užtikrina vienodą, tolygų,

greitą ir visiškai valdomą skysčių dozavimą.

• 229 mm lankstii žarna leidžia tiksliai tiekti skysčius į mažas angas ir užtikrina

jungtie balansavimą , kad būtų išvengta elektrostatinio iškrovimo, kai įsižeminama. •

Greitas atidarymas, skirtas greitai užpildyti indą.

• Savaime užsidarantis užsandarintas kamštis apsaugo nuo skysčių išsiliejimo ir

nuotėkio bei sumažina garų nutekėjimą.

• Gaisro gaudyklė efektyviai išsklaido šilumą, neleidžia užsidegti turiniui.

• Apsaugai nuo sprogimo ar užsidegimo esant aukštai temperatūrai įmontuotas

vėdinimo vožtuvas, atsidarantis ir išleidžiaantis vidinį slėgį nuo 0,2 iki 0,35 bar.

• Stipri, tvirta plieninė konstrukcija.

• Specialios šoninės sienos, sustiprinančios šonines sienas, naudojamos kaip

„buferiai“.

• Lako sluoksnis, pagamintas iš patvarios miltelinės dangos, atsparus chemikalams ir

dilimui.

• Įspėjamoji etiketė su dideliu ženklinimo laukeliu palengvina konteinerio ar

naudotojo turinio identifikavimą

•Spalvinė gama: 

Sertifikatai10
metų

Garantija
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POLIETILENO KONTEINERIAI LENGVAI 
DEGANČIOMS MEDŽIAGOMS

Šie konteineriai yra daug atsparesni sunkiam naudojimui nei „TIPO“ modelių metaliniai 
konteineriai. Jie pasižymi didesniu atsparumu įlenkimams, pradūrimams ir kritimui nei 
metaliniai konteineriai ir išlaiko gerą išvaizdą dėl to, kad nedažyti, nes naudojamas spalvotas 
polietilenas,  nei metaliniai konteineriai. Jų ilgaamžiškumas daro juos idealiu pavojingų 
skysčių programos elementu statybvietėse ir pramoninėse įmonėse. Dėl didelio atsparumo 
koroziniams skysčiams jie yra populiarus sprendimas laboratorijose.

ĮŽEMINIMAS KABELIU
Prijungiant įžeminimo laidą, sukuriamas pilnas išlyginamasis jungimas, užkertantis kelią 
elektros kibirkščių atsiradimui užpildant indą arba surenkant skystį.
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POLIETILENO INDAS, 
APSAUGINIS INDAS, 
PRIEDAI, NERŪDIJANTIS 
PLIENAS

• Pagamintas iš didelio tankio, chemiškai inertiško
polietileno.

• Atsparus rūgštims ir koroziniams skysčiams bei 
šilumai.

• Atsparus įlenkimui, pradūrimui ir atsisluoksniavimui.

• Naudojami labai agresyvius ir labai švarius skysčius
laikyti.

• Suprojektuota ir pagaminta naudojant unikalią laidaus 
anglinio plieno įdėklo technologiją, kuri užpildo vietą 
nuo dangtelio į ugnies gaudyklę išleidimo čiaupe, 
kuris užtikrina tinkamą elektrostatinių krūvių išleidimą 
- užpildant ar išpilant, neleidžia sukurti elektros 
kibirkšties.

• Dviejų kontūrų gaudyklė apsaugo nuo užsidegimo, 
neribojant galimybės skysčius išpilti arba įpilti į 
konteinerį.

• Savaime užsidarantis kaištis, viršslėgio išleidimo 
mechanizmas ir nerūdijančio plieno gaudyklė yra 
elementai, kurie neleidžia išoriniam šilumos šaltiniui 
patekti į talpyklos turinį.

• Spalvinė gama 

104.203.412 104.203.419 104.203.407 104.203.409

– – 104.202.313 104.202.312

Matmenys S x A, mm 273*362 324*406 117*194*241 117*194*324

Talpa, L 9,5 19 2 4

Armatūra Nerūd. plienas Nerūd. plienas Nerūd. plienas Nerūd. plienas

Sertifikatai


