GAMA DE PRODUSE
REZERVOARE

Rezervoare

REZERVOARE / POZE

REZERVOARE / POZE

REZERVOARE / PREAZENTARE

Bazinele sunt disponibile în diferite forme (rectangulare, cilindrice) grosimi ale pereţilor. Găurile de racord se realizează
conform cerinţelor clientului.

Descărcare și depozitare
Responsabilul cu preluarea va efectua înainte de descărcarea ﬁecarei livrări, un control de paritate și de conformitate,
pe baza avizului de expediție. Vor ﬁ controlate calitatea și dimensiunile principale ale prefabricatelor, pieselor de racord
etc. Responsabilul cu preluarea va conﬁrma starea regulamentară a mărﬁi livrate pe foaia de livrare avizul de însotire.
Descărcarea bazinelor, a inelelor de bazine și a plăcilor de acoperire se va efectua cu mijloace de ridicare mecanizate
(macara). Nu se permite ca elementele prefabricate să ﬁe împinse prin șocuri, să ﬁe lăsate să cadă, să ﬁe rulate sau
tractate prin alunecare pe sol, sau să ﬁe întoarse pe șantier. Este obligatoriu ca pe parcursul transportului, al
descărcării pe șantier și al manipulării la cota proiectată, elementele de construcție să rămână în poziție verticală.
Bazinele cilindrice și inelele de bazin cu diametrul interior 100cm, 120cm, 150cm, 200cm și 250cm prezintă câte 3 urechi
de agățare (ancoră cablu) amplasate pe partea exterioară la o distanță de cca două treimi de bază sub formă de triunghi
echilateral.
Bazinele cilindrice și inelele de bazin cu diametrul interior de 300cm prezintă 3 ancore DEHA de 7.5/10 tone înglobate la
partea interioară la o distanță de cca două treimi de bază în cazul bazinului, respectiv la jumătatea distanței în cazul
inelelor, dispuse sub forma unui triunghi echilateral înscris în cerc. La livrare veți primi câte 1 set de 3 mânere universale
de 10 t/buc denumite “chei de tachelaj”. Plăcile de acoperire prezintă la partea superioară 3 sau 4 urechi de agățare, din
BST500 Ø10mm - Ø14mm, în funcție de diametrul plăcii.
La descărcarea respectiv manipularea bazinelor cilindrice și a inelelor de bazin se vor agăța carligele macaralei numai
de dispozitivele menționate mai sus (ancore cablu sau chei tachelaj), ridicarea prefabricatelor prin introducerea cablului
în interiorul elementului, prin eventuale goluri carotate ﬁind interzisă.

Montaj
Elementele prefabricate vor ﬁ depozitate la o distanță de marginea gropii de montare, astfel încât să nu se poată produce
nici un fel de deteriorare. Stratul suport pe care se va așeza bazinul la cota proiectată trebuie să ﬁe orizontal și care să
nu permită tasări. Stratul suport trebuie dimensionat de către proiectantul lucrării. El poate ﬁ compus din solul existent,
acolo unde acesta este corespunzător, ﬁe din sol mai potrivit, adus din exterior și compactat sau din beton.
Pereții bazinelor și ai inelelor de bazine sunt impermeabili conform rapoartelor de încercare periodice raporate, ce pot
ﬁ puse la dispozitia clienților la cerere, dar pentru o și mai bună hidroizolare responsabilul cu execuția din șantier poate
aplica o membrană de bitum sau orice alt material hidroizolant. Etanșarea dintre tronsoanele prefabricate de b.a. se
face cu ajutorul unei “garnituri de cauciuc crud 30x30mm” astfel:
- Se curăță suprafața de contact atât a elementului inferior cât și a elementului superior
care trebuie să ﬁe și uscată.
- Banda de etanșare se așează în canelură, se apasă ușor și se dă jos banda
protectoare de hârtie.
- Se așează elementul superior.
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REZERVOARE / AVANTAJE

Avantajele bazinelor
Bazinele sunt disponibile în diferite forme (rectangulare, cilindrice) și grosimi ale pereţilor. Găurile de racord se
realizează conform cerinţelor clientului.

Bazinele SW Umwelttechnik sunt o alternativă rapidă la bazinele monolit şi oferă numeroase avantaje:

- Perioadă de construcţie scurtă si costuri de instalare mici vs elemente
turnate în șantier având un cost de achiziție redus în comparație cu rezervoarele
din pafsin, materiale plastice sau metal, rezervoarele din beton sunt mult mai
avantajoase din punct de vedere economic.

- Instalare indiferent de condiţiile meteo ajută asfel la realizarea lucrărilor pe
tot parcursul anului; funcţionarea imediată după montare având în vedere faptul
că elementele nu necesită o perioadă de uscare după livrare.

Construcţie optimizată, conform cerinţelor de dimensionare ale clientului
rezultând o adaptabilitate oferind soluții complete de realizare și adaptabilitate
la proiecte complexe.

- Performanțe ecologice: rezervoarele din beton respectă ultimele Standarde
Europene în domeniul protecției mediului, sunt reciclabile, materii prime
exclusiv naturale.

- Rezistență la temperatură : menținerea formei și expunerea de sarcini
termince, nu sunt inﬂamabile și în caz de incendiu nu degajă gaze toxice.

- Capacitate mare de producție: dispunem de o capacitate mare de producție ce
satisface toate nevoile clienților, din punct de vedere al termenelor de execuție.
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