
 TECHNICKÁ DATA                                REO362 

 
Název výrobku: ÚKAPOVÁ VANA DO VENKOVNÍCH PROSTORŮ 

Firemní označení:  REO362 

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice 

 tel.: 596 966 455  fax.: 596 966 460 

 E-mail: reoamos@reoamos.cz 
 WWW.REOAMOS.CZ 
 

Technický popis:   Objem vany je vyplněn hydrofobním sorpčním polštářem zabezpečujícím,       

                                 že i při převrhnutí, nebo nepozornou manipulací nedojde k vylití  

 zachycené kapaliny.          

Dno plastové vany je opatřeno otvory, kterými odtéká dešťová voda 

Nemůže tak dojít k vyplavení obsahu. Pod celou vanou je nepropustný 

hydrofobní koberec, který signalizuje nasycení sorpčního polštáře. 

Hydrofobní materiály nesají vodu a oleje se z nich nevyplaví.    

 

Doporučené užití: zachycování úkapů u odstavených strojů a zařízení  

zabezpečení armatur venkovních rozvodných sítí v ekologicky    

rizikových prostorách 

zachycování úkapů u venkovních výdejních sudů a   

stojanů  

                                 pružný materiál vany umožňuje hrubé zacházení  

 

Složení: vana  - pružný polyethylen   

 náplň – polypropylen   

                                 nepropustný koberec – polypropylen, polyetylén  

 

Parametry:              šířka (cm)   46  hmotnost (kg)  3  

 délka (cm)   78,5  objem (l)   16                                                                        

 výška (cm)                                10  

 

Toxicita: výrobek je netoxický 

 

Chem. odolnost: vana: voda, vodné roztoky anorganických solí, ropné látky,  kyseliny, 

louhy. 

 sorbent: voda, ropné látky 

 

Záruka: 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží 

předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným 

zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. 

 

 

Likvidace: spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující 

 pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění  

 chemickou podstatu naabsorbovaných látek. 
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REO362 Úkapová vana do venkovních prostorů 
• vana je vyplněna hydrofobním sorpčním polštářem 

• dno plastové vany je opatřeno otvory, kterými odtéká dešťová voda 

• pod celou vanou je nepropustný hydrofobní koberec signalizující nasycení sorpčního polštáře 

• sorpční kapacita úkapové vany se sorpčním polštářem je 30 litrů oleje 

• obsah vany nemůže být vyplaven deštěm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne 30. 9. 2014 schválil:     Ing. Ondřej Stoniš 

        Technická podpora 

       

                                                
 


