PAS Flexitank

Flexibele vloeistofopslag op elke plaats!
/// PAS MESTOPSLAGSYSTEMEN: alles onder één dak!
PAS mestopslagsystemen BV is gespecialiseerd in het ontwerpen,
bouwen, keuren en repareren van mestopslagsystemen. Als
leverancier van alle soorten mestopslagsystemen en afdekkingen.
kunt u vertrouwen op meer dan 35 jaar ervaring.
Naast nieuwbouw kunt u bij PAS Mestopslagsystemen terecht voor
reparaties, reiniging en keuringen van mestopslagsystemen en
afdekkingen. PAS bouwt en repareert mestopslagsystemen door heel
Europa met eigen gekwalificeerd personeel!
Van vergunningsaanvraag tot keuren: een unieke combinatie onder
één dak.

Voor de opslag van tijdelijke dunne mest of
(afval)water, is er de Flexitank. Ideaal in
plaatsen of landen waar bouwvergunningen
moeilijk of niet te verkrijgen zijn.
Het is een uniek product dat veilige en
duurzame opslag van vloeistoffen op
willekeurige plekken mogelijk maakt.
De kleine typen Flexitanks zijn uiterst
gemakkelijk te vervoeren in bijvoorbeeld
containers,
een
laadbak
van
een
transportwagen of op een platte wagen. De
Flexitank is snel en gemakkelijk te plaatsen
en beschermt de vloeistof optimaal.

Geen vergunning en
verplaatsbaar!

/// PAS Flexitank: afmetingen en mogelijkheden
De Flexitank is verkrijgbaar in volumes van enkele kuubs tot wel
2.000 m³. Via doorvoeren kan de Flexitank gevuld en leeggepompt
worden. Het product kan ideaal op een filtersysteem worden
aangesloten.
De Flexitank wordt gefabriceerd voor meermalig gebruik. Er wordt
gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen die uiterst sterk, licht
en flexibel zijn en met zorg zowel thermisch als hoogfrequent gelast
worden. De productiemethode is met ISO-certificering vastgelegd en
door KIWA gecertificeerd.
Door gebruik van speciale flexibele folie kan de Flexitank toegepast
worden voor folieresistentie passende vloeistoffen. Denk hierbij aan
opslag van diesel, kerosine, de-icingvloeistof, chemische
vloeistoffen, bluswater of vuilwater en dunne mest.
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/// PAS Flexitank: montage
Het monteren van een Flexitank is erg gemakkelijk. In principe
kan de tank overal komen te liggen zonder bouwvergunning.
Afhankelijk van de ondergrond dient er een vilt of beschermdoek
geplaatst te worden waar de Flexitank op komt te liggen. Dit om
beschadigingen tegen te gaan.
Om de Flexitank later te verplaatsen, moet deze helemaal leeg
zijn. Zodoende kan de tank worden opgetild aan de lussen (met
bijvoorbeeld een voorlader) of eventueel opgerold met een grote
slangenhaspel.

Voordelen
• opvang voor grote hoeveelheden
vloeistof
• flexibel systeem
• gemakkelijk toepasbaar
• beschikbaar op afgelegen locaties
• makkelijk transporteerbaar
• 44% meer laadvermogen in
containers dan met vaten
• slechts 2% van het maximale volume
in lege toestand
Voor opslag van
• regen-, drink-, blus-, irrigatie-,
afvalwater en dunne mest
• voedingsoliën
• vruchtensappen
• wijn
• latex
• farmaceutische vloeistoffen
• reinigingsmiddelen
• brandstoffen
• de-icing vloeistof
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