URZ DZENIE DO ZATRZYMYWANIA
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH I CHEMIKALIÓW

MAGNETYCZNA ZATYCZKA KANALIZACYJNA MDC

Łatwy, lekki, kompaktowy rodek wielokrotnego u ytku do dora nej ochrony wpustów kanalizacyjnych
w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych i gro by katastrofy ekologicznej.
Folia magnetyczna jest przyczepna do wszystkich powierzchni ze stali, oczyszczonej z zabrudze
mechanicznych. Wysok skuteczno osi ga na równych i gładkich powierzchniach (hale przemysłowe,
ulice itp.), a obni aj j warunki, kiedy wpust kanalizacyjny nie znajduje si na tym samym poziomie co
otaczaj ca go powierzchnia (tzw. „zapadni ty” wpust, nierównomierna wysoko
lub mechaniczne
uszkodzenie powierzchni bezpo rednio otaczaj cej wpust).
Skuteczno
MDC jest wy sza przy wi kszej gł boko ci zatrzymywanej cieczy, kiedy pod wpływem
ci nienia hydrostatycznego i specyficznych wła ciwo ci materiału, z którego wykonana jest zatyczka,
dochodzi do lepszego uszczelnienia, równie w przypadku du ych nierówno ci powierzchni.
CHARAKTERYSTYKA:
♦
♦
♦

♦
♦

Folia magnetyczna posiada trwałe własno ci magnetyczne i je li jest wła ciwie magazynowana
długotrwale zachowuje własno ci magnetyczne. Jest elastyczna, odporna na działanie warunków
atmosferycznych oraz produktów naftowych, rozcie czonych kwasów i ługów.
Niew tpliwymi zaletami s mo liwo wielokrotnego u ytkowania, prosta konserwacja,
kompaktowo i cena. Zalecenia dotycz ce stosowania z substancjami chemicznymi s zawarte w
punkcie – odporno chemiczna (patrz str. 2).
Stosowanie polega na umieszczeniu zatyczki MDC na wpu cie kanalizacyjnym ze stali, który został
oczyszczony z zabrudze mechanicznych. Siła dociskaj ca zwi ksza si wraz z ci nieniem
wywieranym przez zatrzymywan ciecz. Zaleca si by brzegi folii wystawały poza kraw dzie wpustu
o około 5-10 cm.
Materiał – izotropowa folia magnetyczna z trwałymi wła ciwo ciami magnetycznymi. Grubo folii
wynosi 0,7 ÷ 0,9 mm, kolor czarny, siła dociskaj ca 52 g/cm2 , zakres temperatur od -20° C do
+ 80° C (przy niskich temperaturach zmniejsza si elastyczno ).
Zalecane idealne warunki magazynowania to składowanie w temperaturze pokojowej przy u yciu
płyty ciennej do przechowywania folii, która została tak zaprojektowana, by ułatwiała dora ne
u ycie w razie nagłego wypadku.
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SPECYFIKACJA:

ODPORNO

CHEMICZNA:

MDC poznaczona jest do dora nego zastosowania w razie wypadku, kiedy cz sto niemo liwe jest dokładne
ustalenie, z jak substancj mamy do czynienia.
Materiał:
♦ Strontium ferrite cz
magnetyczna (około 90%),
♦ Chlorinated Polyethylene cz
spajaj ca (około 10%).
Materiał jest odporny na pospolite produkty naftowe, wi kszo olejów mineralnych i smar plastyczny na
bazie oleju mineralnego, oleje pochodzenia zwierz cego oraz ro linnego, tłuszcze i gor c wod .
Dla potrzeb orientacyjnej oceny zastosowania została przygotowana tabela odporno ci chemicznej.
W przypadku substancji nieuwzgl dnionych na niniejszej li cie, na
danie przesyłamy próbk materiału
w celu przeprowadzenia bezpo redniego badania odporno ci. Substancje, które zostały oznaczone liter B,
uszkadzaj materiał do pewnego stopnia (patrz tabela odporno ci). Stopie uszkodzenia zale y od czasu
działania czynników takich jak: rodzaj, st enie i temperatura substancji.

PROTEKTA Sp. z o.o.

www.protekta.pl

e-mail: protekta@pro.onet.pl

tel.: (022) 644 46 42, 644 18 98

fax: (022) 644 46 59

URZ DZENIE DO ZATRZYMYWANIA
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH I CHEMIKALIÓW

Zalecany zakres zastosowania MDC wg odporno ci:
A – zachowuje odporno
B – zachowuje odporno przez co najmniej 3 godziny
C – nie zachowuje odporno ci
UWAGA!
Ze wzgl du na ogromn ilo
substancji chemicznych i warunków ich stosowania oraz wpływ innych
czynników, powy sza lista ma wył cznie charakter orientacyjny. MDC przeznaczona jest do dora nego
stosowania w nadzwyczajnych przypadkach katastrof i nie słu y do stałego zabezpieczenia przed
przeciekiem substancji chemicznych. W celu dokonania wi
cej oceny rzeczywistego stopnia odporno ci
w przypadku konkretnej substancji chemicznej, zaleca si zawsze wykonanie indywidualnych testów.
Ze wzgl du na wy ej wymienione informacje producent oraz dystrybutor nie ponosz odpowiedzialno ci za
jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby powsta w zwi zku z post powaniem w oparciu wył cznie
o niniejsz list bez dokonania wi
cej oceny i wykonania bada przez u ytkownika.
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