OPSLAGTANKS VOOR
DIESEL EN OLIE

UW BRANDSTOFVOORRAAD IN VEILIGE HANDEN

PRODUCTEN VAN EEN HOGE KWALITEIT
VOOR EEN VEILIG MILIEU!
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VEILIGE EN COMPLETE OPSLAGTANKS
KINGSPAN TITAN

OPSLAGTANKS VOOR
DIESEL EN OLIE
FUNCTIES TANK IN GESLOTEN LEKBAK

VOORDELEN VAN ONZE TANKS
Zijn gemaakt van Rotational Moulden M-Density polyethyleen in een
standaard groene kleur.
Zorgen voor een perfecte opslag van diesel, smeerolie, huisbrandolie,
afgewerkte olie en biodiesel.
Zijn bestand tegen temperaturen van-40 graden tot +50 graden Celsius.
Zijn rotatiegevormd (uit één stuk vervaardigd, zonder lasnaden) en roesten corrosievrij.
Zijn UV-gestabiliseerd.
Kunnen zowel buiten als binnen geplaatst worden.
Zijn zeer onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen.
Zijn licht in gewicht en zijn leeg gemakkelijk te verplaatsen.
Zijn vervaardigd uit milieuvriendelijk materiaal en daardoor recyclebaar.
Zijn door de esthetische vorm en kleur geen storend element in de omgeving.

De tanks in gesloten lekbak zijn eenvoudig en snel te installeren. Ze
garanderen een lange levensduur en een volledige bescherming tegen
lekkages. Hun isolerend effect vermindert geuroverlast en beschermt
de diesel of olie tegen extreme buitentemperaturen zowel in de zomer
als in de winter. Zo geniet u van stabiele opslagomstandigheden het
gehele jaar door, zelfs buiten.
De tanks zijn gecertificeerd volgens de KIWA beoordelingsrichtlijnen
BRL-K21002 en kunnen volgens de KIWA BRL-K903/08 worden geplaatst en geïnstalleerd.
Om een tankinstallatie te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving zal er naast het conformiteitsbewijs ook een installatiecertificaat moeten worden afgegeven. Deze kan alleen worden afgegeven
door een KIWA erkende installateur.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN AFMETINGEN VAN ONZE TANKS IN GESLOTEN LEKBAK

PRODUCT CODE
BHP00200DG

Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

200 l
0,76 m
0,76 m
1,25 m

PRODUCT CODE

PRODUCT CODE

BHP00600DG

Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

600 l
1,44 m
0,85 m
1,25 m

BHP01000DG

Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

1000 l
2,20 m
0,74 m
1,55 m

PRODUCT CODE
BHP01200DG

Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

1200 l
1,90 m
1,24 m
1,37 m

PRODUCT CODE
BHP02500DG

Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

2500 l
2,46 m
1,46 m
1,52 m

PRODUCT CODE
BSP04000DG

Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

4000 l
3,17 m
1,15 m
2,34 m

PRODUCT CODE
BHP05000DG

Capaciteit 5000 l
Diameter 2,23 m
Hoogte 2,34 m

De afmetingen kunnen +/- 1% variëren.
Garantie: 10 jaar voor lekdichtheid bij dubbelwandige tanks, 2 jaar voor apparatuur.
De garantie geldt voor het product gebruikt op een wijze die strookt met de aanbevelingen van de fabrikant.
*_HOL is inclusief vulpunt/morsbak PE.
*_FF_HOL is inclusief vulpunt/morsbak PE en Spillstop overvulbeveiliger.

STANDAARD UITRUSTING
1" zuigaansluiting

2" reserveaansluiting

1,5" ontluchting

4" KIWA inspectieopening

1,5" ontluchting t.b.v. inhoudsmeter
2" vulaansluiting

De kleurtinten van de producten in de folders kunnen verschillen van de werkelijke kleur.
Dit is te wijten aan de druktechniek.
De specificaties van de producten kunnen lichtjes gewijzigd worden. Gelieve het bureau van Titan of de dichtsbijzijnde
verdeler te contacteren om informatie over de recentste uitrustingsversie van het product aan te vragen.
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