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Waarom zijn opvangbakken nodig?
Gevaarlijke lekken en morsen zijn een constante uitdaging. Gladde vloeren binnenshuis kunnen leiden tot 
een valongeval met bijbehorende kosten en veel tijdverlies. Naast de schadelijke gevolgen voor ons milieu, 
kunnen EPA-boetes voor verontreiniging van ons buitenleven enorm zijn. Door opvangbakken van ons te 
gebruiken, kunnen ongelukken en kostbare boetes .

Goede morsbeheersing levert de volgende voordelen op:
•  Houdt personeel en het milieu

beschermd

•  Ondersteunt duurzaamheids-
initiatieven van bedrijven en
overheden

•  Spaart geld door gemorste
vloeistoffen te recupereren

•  Verbetert uw veiligheidsprogramma,
verhoogt het bewustzijn van
medewerkers

•  Verbetert uw bedrijfsimago - toont
uw betrokkenheid bij medewerkers
en het milieu

•  Verhoogt de efficiëntie door
materialen georganiseerd te
houden

•  Voldoet aan wetten en voorkomt
boetes - voldoet aan of
ondersteunt de voorschriften van
EPA- en SPCC (Spill Prevention,
Control and Countermeasure)

Opvangbakken & Milieu

Flexibele opvangbakken

Flexibele opvangbakken zijn gewoonlijk 
gemaakt van duurzame PVC-gecoate stof 
die opvouwbaar is en op compacte wijze 
opgeslagen kan worden voor makkelijk 
dragen en gebruik in noodgevallen. Ze kunnen 
binnen- of buitenshuis worden gebruikt en 
vangen alles op: van kleine lekken en druppels 
tot grootschalige lekkages tot 22.187 liter. 
Gepatenteerde Rigid-Lock QuickBerms® 
beschikken over een in- en uitrijmogelijkheid 
voor voertuigen en kunnen snel worden 
opgezet omdat ze uit één deel bestaan.

Solide Opvangbakken
Solide opvangbakken worden doorgaans 
binnenshuis gebruikt om vaten gevaarlijke 
vloeistoffen veilig op te slaan. Voor gebruik 
buitenshuis kunnen weerbestendige schuren 
met lekvrije opvangbakken gebruikt worden om 
veilig vaten of IBC’s op te slaan. De meeste zijn 
gemaakt van stevig, duurzaam EcoPolyBlend™ 
gerecycled materiaal waardoor ze twee keer zo 
goed zijn voor het milieu. Opvangcapaciteiten 
tot 1.408 liter voorkomen vervuiling van 
grondwater en gerecycled materiaal bespaart 
olie, elektriciteit en stortplaatsruimte.
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Rigid-Lock QuickBerm® biedt directe, veilige 
implementatie en geen zorgen, klaar om te morsen.

Snel uitrolbaar ontwerp voor permanente of tijdelijke opvang oplossingen

Geen montage nodig - bespaart tijd, klaar in enkele minuten! Een eenvoudige ruk vergrendelt steunen in staande 
positie.

Rigid-Lock-technologie
Gepatenteerd ontwerp voor 
wandondersteuning maximaliseert 
de binnenkant van de bermruimte 
en vermindert struikelgevaar op de 
omtrek van de berm. Ze vergrendelen 
de zijwanden in een 30 cm hoge, 
90° verticale positie voor een sterke 
structurele betrouwbaarheid. De 
zijwanden kunnen snel omlaag gehaald 
worden voor gemakkelijk in- en 
uitrijden. Gevat in een beschermende 
nylon naaf en in neerwaartse positie 
is de ondersteuning bestand tegen het 
verkeer van voertuigen met 5000 kg 
aan bandengewicht per band. De naaf 
bevat geïntegreerde gaten om ankers 
te accepteren (ankers niet inbegrepen).

CriticalCorner™
Het verbeterde ontwerp van 
CriticalCorner™ kenmerkt zich 
door omwikkelde diagonale 
radiofrequentielassen met behulp 
van elektromagnetische energie en 
druk, en creëert een permanente, 
ondoordringbare verbinding voor 100% 
lekdichte insluiting. Voorkomt golven, 
openvouwen of doorhangen van de 
hoeken tijdens volledige insluiting voor 
vloeistofdichte betrouwbaarheid. De 
wanden bevatten een rafelbestendige 
afgewerkte zoom van 25 mm langs de 
bovenrand voor extra wandsterkte en 
betrouwbaarheid. Naadafdichtingen 
voorkomen dat lucht, gas, dampen of 
vloeistoffen de berm binnendringen of 
ontsnappen.

Chemicaliënbestendig
De gemodificeerde PVC-gecoate stof 
van EnGuard™ is bestand tegen een 
breed scala aan chemicaliën, zoals 
aardolie, oliën, vet en de meeste 
zuren - duurzaam genoeg voor 
langdurig gebruik. Uitzonderlijk sterke 
structurele betrouwbaarheid. Bestand 
tegen langdurige blootstelling aan 
UV-straling - ideaal voor uitpandig 
gebruik.

Opvangbakken & Milieu
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Opvangbakken & Milieu
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Rigid-Lock QuickBerm® Plus
Langdurige opvangoplossing met inrijmogelijkheid voor 
voertuigen, zwaar materieel en tankwagens ontworpen 
voor zware klussen - ondersteunt SPCC

•  De EnGuard™ VI gemodificeerde, PVC gecoate stof is dikker
en robuuster voor frequent verkeer van voertuigen en zware
toepassingen

•  Zeer chemicaliënbestendig en bestand tegen langdurige UV-
blootstelling - ideaal voor uitpandig gebruik

•  Het gepatenteerde Rigid-Lock roestvrijstalen systeem voor
wandondersteuning is 30 cm diep en sluit op 90° voor een
veilige, lekvrije insluiting

•  Snel en eenvoudig op te zetten - druk eenvoudigweg
op de sloten om de wand plat neer te leggen voor een
onbelemmerde werkruimte en doorrijmogelijkheid

•  Constructie uit één stuk met versterkt ontwerp van
CriticalCorner™ en radiofrequentie (RF) lassen voorkomen
naadlekken, zorgen voor een vloeistofdichte betrouwbaarheid

Inhoud (L) Binnenkant (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Zwart

2252 2.4 x 3.0 30 61 x 61 x 31 28500

4240 3.0 x 4.6 30 61 x 61 x 41 28502

9501 3.7 x 8.5 30 81 x 81 x 41 28504

16978 3.7 x 15.2 30 91 x 91 x 51 28506

18321 3.7 x 16.5 30 91 x 91 x 61 28508

22183 4.3 x 17.1 30 102 x 102 x 61 28510

Opvangbakken & Milieu

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.
Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

28504
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Rigid-Lock QuickBerm®

Duurzame opvang oplossing met inrijmogelijkheid voor 
vaten, IBC-bakken en tanks - ondersteunt SPCC

•  De gemodificeerde PVC-gecoate stof van EnGuard™ V
is geschikt voor het plaatsen van zware materialen in de
werkruimte, incidenteel in- en uitrijden en voetgangersverkeer

•  Bestand tegen chemicaliën en tegen langdurige UV-belasting -
ideaal voor uitpandig gebruik

•  Het gepatenteerde, integrale roestvrijstalen
wandondersteuningssysteem van Rigid-Lock is 30 cm diep en
sluit bij 90° voor een veilige, lekvrije insluiting

•  Constructie uit één stuk - gepatenteerd Rigid-Lock-
wandondersteuningssysteem, integraal bermonderdeel, biedt
onbelemmerde werkruimte

•  Snelle en eenvoudige installatie - geen montage vereist

•  Geïntegreerde gaten voor eenvoudige verankering bij sterke
wind. Ankerpennen niet inbegrepen

Inhoud (L) Binnenkant (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Zwart

662 1.2 x 1.8 30 61 x 61 x 13 28512

890 1.2 x 2.4 30 61 x 61 x 15 28514

1344 1.8 x 2.4 30 61 x 61 x 31 28516

1798 2.4 x 2.4 30 66 x 66 x 31 28518

2820 3.0 x 3.0 30 71 x 71 x 31 28519

4069 3.7 x 3.7 30 71 x 71 x 31 28522

5432 3.7 x 4.9 30 66 x 66 x 41 28524

6795 3.7 x 6.1 30 76 x 76 x 41 28526

7230 4.9 x 4.9 30 91 x 91 x 41 28528

9047 4.9 x 6.1 30 91 x 91 x 51 28530

11318 6.1 x 6.1 30 97 x 97 x 56 28532

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.
Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

28522
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Rigid-Lock QuickBerm® Lite
De lichtgewicht, draagbare, veelzijdige opvangbak is snel 
inzetbaar in noodgevallen

•  De sterke PVC-gecoate stof van EnGuard™ biedt een brede
UV- en chemicaliënbestendigheid, zelfs bij herhaald gebruik

•  De gepatenteerde wandsteunen van Rigid-Lock maximaliseren
de bruikbare ruimte binnenin de berm en verminderen
struikelgevaar rond de perimeter aanzienlijk. Roestvrijstalen
beugels ondersteunen de wand in een vergrendelde positie
van 90° voor veilige, lekvrije insluiting.

•  Makkelijk op te vouwen tot een klein formaat voor opslag in
vrachtwagens, hulpvoertuigen en lekkagesets

•  Optionele roosters ter vermindering van contact met
verontreinigde vloeistoffen door personeel of apparatuur

Inhoud (L) Binnenkant (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Geel

299 1.2 x 1.2 20 41 x 31 x 13 28370

451 1.2 x 1.8 20 41 x 36 x 15 28372

602 1.2 x 2.4 20 41 x 36 x 15 28374

1204 2.4 x 2.4 20 41 x 36 x 31 28376

1507 2.4 x 3.0 20 41 x 36 x 36 28378

Opvangbakken & Milieu

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.
Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

28372
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Inhoud (L) Binnenkant (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Zwart

947 3.0 x 3.4 10 102 x 102 x 51 28576

1609 3.0 x 5.5 10 102 x 102 x 61 28578

2840 3.7 x 7.9 10 102 x 102 x 91 28579

6815 4.3 x 16.5 10 102 x 102 x 122 28581

Inhoud (L) Zones Binnenkant (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Zwart

1132 2 1.8 x 3.0 20 61 x 61 x 10 28570

1810 3 1.8 x 4.9 20 66 x 66 x 13 28572

2264 4 1.8 x 6.1 20 71 x 71 x 10 28574

Decon QuickBerm®

Draagbare ontsmettingsstations met meerdere zones 
helpen om milieuvervuiling te voorkomen

•  Voor noodgebruik vormen deze multi-zone-bermen met
gepatenteerde binnenwanden afspoelzones die besmette
oplossingen veilig opvangen en opslaan. Kies uit twee-, drie- 
of vierzonemodellen

•  De lichte PVC-gecoate stof is bestand tegen een breed scala
aan chemicaliën. De wanden van 20 cm maken het eenvoudig
in- en uitstappen van de compartimenten mogelijk. Eén GHT-
afvoerfitting van 19 mm per zone

•  Eendelige constructie - gepatenteerd binnenwand-
ondersteuningssysteem vormt waterdichte afspoelzones

•  Snelle en eenvoudige installatie - geen montage vereist

Washdown QuickBerm®

Het draagbare doorrij-station vangt vervuild water op van 
het wassen van voertuigen en bouwmachines

•  Duurzaam vinyl-gecoat materiaal versterkt met radiofrequent-
gelaste, goed zichtbare gele baanstroken die bestand zijn
tegen doorrijdend verkeer, inclusief graaflaadcombinaties en
schrankladers

•  Verwijderbare schuimrubberen inzetstukken met een diameter
van 102 mm ondersteunen zijwanden, terwijl planken van
51 x 203 mm (niet inbegrepen) in de uitsparingen glijden
om de eindwanden omhoog te houden en te voorkomen
dat afvalwater ontsnapt tijdens het overrijden. Verwijder
simpelweg de schuiminzetstukken om het materiaal te vouwen
voor snelle en compacte opslag

•  Twee DN25 NPT-fittingen aan elke kant van de berm voor
drainage

•  Messing dichtingsringen rond de omtrek bieden de
mogelijkheid om de berm veilig te verankeren tijdens gebruik.
Ankerpennen niet inbegrepen

• Helpt bij het voldoen aan EPA-voorschriften voor regenwater

Accessoires:

•  Optionele duurzame, antislip-roosters houden personeel en
onderdelen uit de buurt van vloeistoffen en verontreinigingen
boven vervuild afspoelwater

Opmerking (1): Voeg voor buitenafmetingen 203 mm aan de breedte en 914 mm aan de lengte toe
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Quick Berm-accessoires voor bodembescherming
Verbeteren de levensduur van de berm zonder in te leveren op functionaliteit

Bermreparatieset
Voor het repareren van licht beschadigde bermen 
met kleine gaatjes, schuurplekken of scheurtjes voor 
het behoud van vloeistofdichte betrouwbaarheid en 
conformiteit

• Schaar en mes

• Druktoepassingsroller

• PVC-cement

• Schuurpapierpapier

• 0,93 m2 herstelmateriaal van gecoate stof

28327  Reparatieset van gemodificeerd vinyl

28329 Reparatieset van PVC-gecoate stof

Lengte (M) Bodemmat 1,8 m breed Inrijmat 0,9 m breed Inrijloper 0,9 m breed

1.8 28338 28336 28334

3 28344 28342 28340

4.9 28350 28348 28346

8.5 28356 28354 28352

17.1 28362 28360 28358

Bodemmatten
Zorgen voor een soepel, uniform 
gebruiksoppervlak dankzij de 
geweven stof, geschikt voor zware 
klussen. Plaats ze onder de berm voor 
betere slijtvastheid tegen gesteentes 
en bouwafval.

Inrijmatten
Plaats de matten binnen de berm 
voor extra bescherming langs de 
bandensporen. Dik, duurzaam, zwart 
geweven textiel beschermt de vloer 
en wanden tegen slijtage door banden 
veroorzaakt door slippen, draaien en 
remmen. 

Inrijlopers
Plaats deze goed zichtbare, gele 
vinyl-gecoate stof in de berm voor een 
gematigde bescherming tegen slijtage 
door banden.

Opvangbakken & Milieu

28327
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Pop-Up Pool
Voordelige lekkage-opvang bij noodgevallen – eenvoudigweg uitvouwen, 
schudden vanaf de schuimstofring aan de bovenkant en onder de lekkende 
apparatuur plaatsen

•  Vangt gelekte vloeistoffen op van geperforeerde brandstoftanks of lekkende vaten,
hydraulische leidingen, pijpen en machines

•  Het duurzame vinylzeil is 20% zwaarder dan andere modellen op de markt, voor
een slijtvastheid en betrouwbare naadadhesies

•  Ingebouwde schuimstofring aan de bovenkant zorgt ervoor dat de insluitwand
omhoog gaat naarmate het vloeistofpeil stijgt

• Gele kleur zorgt voor zichtbaarheid en eenvoudige identificatie

Flexible opvangbakken voor onderhoudswerkzaamheden
Compacte en flexibele morsbeheersing direct in de winkel of in het veld

•  Voor snelle opvang van geringe mors- en lekhoeveelheden tijdens de tijdelijke opslag
van vaten, machineonderdelen, batterijen en apparatuur

•  Lichte PVC-gecoate stof zorgt voor een brede UV- en chemicaliënbestendigheid

•  Dankzij de ingebouwde zijwanden van urethaanschuim is makkelijk doorrollen mogelijk
zonder dat er een oprijplaat nodig is

•  De wanden springen snel terug op hun plaats zonder verlies van het werkgeheugen

•  Geen montage vereist - eenvoudig uitvouwen en gebruiken

•  Veranker de berm met behulp van de messing dichtingsringen in elke hoek.
Ankerpennen niet inbegrepen

•  Bestel optionele roosters om producten en machines boven het vloeistofpeil te houden

Inhoud (L) Interior Dia (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Geel

76 0.7 30 457 x 305 x 76 28319

250 1.2 36 457 x 406 x 152 28321

379 1.3 48 610 x 610 x 76 28323

568 1.6 41 610 x 610 x 127 28325

Inhoud (L) Interior Dia (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Geel

19 60 x 60 5 76 x 76 x 5 28414

38 60 x 120 5 76 x 137 x 5 28416

76 120 x 120 5 76 x 76 x 15 28418

151 120 x 240 5 76 x 76 x 31 28421

167 180 x 180 5 61 x 61 x 41 28422

511 300 x 340 5 71 x 71 x 41 28424

833 300 x 550 5 76 x 76 x 41 28426

38 60 x 60 10 76 x 76 x 10 28400

76 60 x 120 10 41 x 76 x 41 28402

151 60 x 240 10 71 x 71 x 41 28404

151 120 x 120 10 51 x 61 x 41 28406

227 120 x 180 10 61 x 61 x 41 28408

303 120 x 240 10 91 x 91 x 41 28410

341 180 x 180 10 97 x 97 x 41 28412

28319

28400 met 1642S optioneel rooster

Opmerking: Voeg voor buitenafmetingen aan de 102 mm-modellen nog 305 mm toe aan de breedte en de lengte. Voeg voor buitenafmetingen aan de 51 mm-modellen 
nog 152 mm toe aan de breedte en de lengte.
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Opvangbakken & Milieu

B x L (m) Gevouwen (cm) Dichtingsringen Magneten

1.5 x 1.5 46 x 31 x 5 28300 28302

2.1 x 2.1 46 x 41 x 10 28304 28306

3.0 x 3.0 46 x 41 x 15 28308 28310

3.7 x 3.7 46 x 41 x 15 28312 28314

4.6 x 4.6 46 x 41 x 25 28315

6.1 x 6.1 46 x 41 x 36 28318

B x L (m) Gevouwen (cm) Zwart

1.5 x 1.5 46 x 41 x 15 28432

1.5 x 3.0 46 x 41 x 15 28434

3.0 x 3.0 46 x 41 x 15 28436

3.0 x 3.7 46 x 41 x 15 28438

3.0 x 6.1 46 x 41 x 36 28439

Opvangzeil voor plafondlekkages
Voor het opvangen van dak- of pijplekkages ter voorkoming van 
waterbeschadiging en ter bescherming van uw personeel, apparatuur en 
inventaris

•  Duurzame, doorprikbestendige en waterdichte gele PVC-gecoate stof voert
druppelende vloeistoffen af in vaten of vloerafvoeren

•  Sluit aan op een standaard tuinslang om het water veilig weg te voeren.
Stroomsnelheid van 12,5 L / min

•  Verkrijgbaar met zeer sterke magneten voor bevestiging van stalen
daksparren, of doorvoerringen voor elastiek- of ritssluitingbevestiging

• Geconstrueerd met cinchhoeken voor snelle en eenvoudige installatie

Waterproof dekzeilen
Beschermen vaten en apparatuur om vervuiling of schade te voorkomen

•  Bescherm apparatuur tegen de schadelijke gevolgen van direct zonlicht, zand,
stof en regen met deze beschermende dekzeilen

• Waterproof, lichtgewicht vinyl-gecoate stof vermindert omgevingsinvloeden

•  Messing dichtingsringen in de hoeken bieden een handige manier om het
dekzeil op zijn plaats te houden

• Gebruik onder opvangbakken voor extra punctuurweerstand en slijtvastheid

28432
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Met water vulbare omleiders
Ter omleiding en insluiting van vloeistoffen voor makkelijke reiniging of 
herstel - helpt te voldoen aan EPA-voorschriften voor regenwater

•  Gebruik watergevulde omleiders voor regenwaterbeheer, draagbare spoeling- 
of drukwasomleiding en lekkage-omleiding

•  De flexibele constructie van PVC-folie past zich aan oneffen oppervlakken
zoals asfalt of beton aan en vormt een omleidende barrière weg van
afvoerputten of als een vasthoudoppervlak voor natte vacuümverrichtingen

•  Voorzien van eenvoudig te openen drukstop voor vullen met standaard
waterslang

Met water vulbare afdichtkussens
Zorg voor naleving van wet- en regelgeving en voorkom dat 
verontreinigde stoffen in de afvoer van het regenwater terechtkomen

•  Gebruik het kussen als een preventieve maatregel voor het afdichten van
afvoeren vóór afspoelen, onderhoud of andere schoonmaakwerkzaamheden

•  Duurzame gemodificeerde vinylconstructie is bestand tegen schade
veroorzaakt door UV-stralen

•  Voorzien van een makkelijk te openen drukstop voor vullen met standaard
waterslang

•  Bestel een kussenmaat die de afvoeropening op elke hoek met minimaal
152 mm overlapt. Om te voorkomen dat de randen contact verliezen met het
grondoppervlak, mag u niet meer dan 127 mm hoog vullen

Absorptietrays
Vangen kleine olielekken en -druppels op voordat ze de bodem 
verontreinigen of onveilige werkoppervlakken creëren

• Gemaakt van gemodificeerd PVC,  UV- en chemicaliënbestendig

•  Het gepatenteerde ontwerp bevat een buitenlaag van gecoat gaas om grof vuil
op te vangen

• Vervangbaar, sorptiemiddel (alleen voor olie) in een gelast, lekvrij raster

•  De matten zijn geschikt om overheen te rijden en zijn voorzien van messing
dichtingsringen in tegenovergestelde hoeken voor verankering. Ankerpennen
niet inbegrepen

•  De matten zijn verkrijgbaar in twee maten; het uitgebreide model is verzwaard
om te voorkomen dat het wegwaait bij harde wind. De buitenkant is
herbruikbaar met optionele navul-sorptiepakken

B x L (m) Gevouwen (cm) Blauw

1.5 x 0.2 15 x 31 x 8 28450

3.0 x 0.2 15 x 36 x 10 28452

7.6 x 0.2 25 x 46 x 15 28454

15.2 x 0.2 25 x 46 x 15 28456

B x L (m) Gevouwen (cm) Zwart

0.8 x 0.8 38 x 38 x 8 28468  

1.1 x 1.1 41 x 46 x 10 28470  

1.1 x 1.7 41 x 46 x 15 28472  

1.5 x 1.5 74 x 74 x 15 28474  

Inhoud (L) B x L (cm) Absortie-
tray+ 5 

absorptie-
matten

Navulling 5 
absorptie-

matten

5 53 x 58 28458 28460

7 61 x 91 28459 28461

28468

28458
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Opvangbakken & Milieu

Miniberm Flex Tray 
Compacte, draagbare opvang tray voor agressieve en 
gevaarlijke chemicaliën

•  Veilig en betrouwbaar voor reiniging van tafelbladen en voor
vloeistoftransport van aardolieproducten en zuren

• Gemaakt van robuuste gemodificeerde PVC-gecoate stof

• Stevige hoeksteunen en sterke schuimwanden

•  Elke bak wordt geleverd met een DN25 NPT-aftapopening
voor het aansluiten van de slang en de vloeistoffen af te
tappen ter verwijdering

•  Eenvoudig op te vouwen en op te bergen; sjorband
inbegrepen

•  Helpt bij het voldoen aan de EPA-voorschriften voor insluiting
en morspreventie (SPCC)

EcoPolyBlend™ Tray
Lichtgewicht en laag ontwerp voor kleinschalige lekkages

•  Gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen - deze
milieuvriendelijke opvangbladen zullen niet roesten of
corroderen

•  Verhoogde ribbelbodem zorgt voor stevigheid en
morsbeheersing - perfect voor gieten en vullen

Inhoud (L) Interior Dia (m) Wandhoogte (cm) Gevouwen (cm) Zwart

114 0.9 x 0.9 15 13 x 127 x 18 28442

208 1.2 x 1.2 15 13 x 156 x 18 28444

265 1.2 x 1.5 15 20 x 152 x 20 28446

416 1.5 x 1.8 15 20 x 158 x 20 28448

Inhoud (L) Externe B x D (cm) Wandhoogte (cm) Interne (cm) Zwart

45 117 x 41 14 103 x 26 x 12 28715

75 96 x 66 14 82 x 52 x 12 28716

75 121 x 58 14 106 x 44 x 12 28717

87 96 x 86 14 81 x 72 x 12 28718

109 119 x 83 14 105 x 70 x 12 28719

28719
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EcoPolyBlend™ Opvangbakkenbakken en 
Oprijplaat
Combineer eenheden om uw eigen op maat gemaakt 
opvangsysteem te creëren

•  Gebruik optionele verbindingsklemmen (28926) om eenheden
stevig aan elkaar vast te maken om 2-, 4-, 6- en 8-vateenheden
te combineren en zo uw eigen op maat gemaakte systeem te
creëren

•  De polyethylene verzamelbakken zijn bijna ondoordringbaar voor
chemicaliën, inclusief zuren en bijtende stoffen

•  De lage bakken zijn slechts 14 cm hoog voor eenvoudige
hantering van vaten

•  De naadloze constructie elimineert lekken, waardoor ze ideaal
zijn voor het vullen en distribueren van vaten

•  De verzinkte roosters komen niet omhoog en zijn afneembaar
voor eenvoudige reiniging

•  De opvangbakken blijven gescheiden en de klemmen kunnen
worden verwijderd voor eenvoudige herpositionering

•  De zwarte modellen zijn gemaakt van 100% gerecycled
polyethyleen. Opvangbak ook verkrijgbaar in niet-gerecycleerde
gele kleur. EPA-conform, ondersteunt SPCC en voldoet aan de
2009-editie van NFPA 1 en aan de IFC-brandcodes

•  28926 Verbindingsklemmen verkrijgbaar

Aantal Vaten Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart Geel

1 45 567 64 x 64 x 14 28653 28652

2 90 1134 125 x 64 x 14 28655 28654

4 185 2268 125 x 125 x 14 28657 28656

6 276 3402 186 x 125 x 14 28659 28658

8 371 4536 246 x 126 x 14 28661 28660

28927 Afvoerset voor opvangbakken

•  Inclusief verbindingsklemmen en verbindingsbuis voor
toepassingen waarvoor een aaneengesloten opvangbak
vereist is

•  De set maakt het mogelijk om de bakken ter plaatse samen te
voegen en daarmee volledig te voldoen aan de voorschriften
wanneer het opvangvolume de 270 liter bereikt

•  Bevat een paar roestvrijstalen verbindingsklemmen, een paar
rubberen dichtingsringen en een polytetrafluorethylene (PTFE)
verbindingsbuis (Patentnr. US 6,622,879, B1)

Bijbehorende Oprijplaat

• Gemakkelijk laden en lossen van zware vaten

• Anti-slip ribbels zorgen voor maximale veiligheid

•  De oprijplaat is overal plaatsbaar op verzamelbakken voor 2
vaten of groter

• Verkrijgbaar in 28687 Zwart en 28650 Geel

* Ladingen worden vermeld als een totaal veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C

28659

28652

28650
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Opvangbakken & Milieu

EcoPolyBlend™ Opvangbakken
Zorgen ervoor dat werknemers binnen niet uitglijden en 
voorkomen dure reiniging van gevaarlijke stoffen

•  Naadloze constructie elimineert lekken, waardoor ze ideaal zijn
voor vullen en aftappen van vaten - modellen beschikbaar met
en zonder afvoer

•  Hoge dichtheid-polyethylene (HDPE) constructie
met loodvrije UV-bescherming biedt een uitstekende
chemicaliënbestendigheid en impactduurzaamheid voor een
lange levensduur

•  Zwarte modellen en roosters gemaakt van 100% gerecycled
HDPE

•  Afneembare HDPE-roosters met platte bovenkant voor
vereenvoudigde reiniging

•  De heftruckuitsparingen op de 2- en 4-vatmodellen maken
verplaatsing eenvoudig

•  Gemakkelijk laden en lossen van zware vaten met behulp van
optionele oprijplaat met antislip diamantpatroon - gebruik met
de meeste palletformaten

•  Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC

•  Oprijplaten verkrijgbaar in 28688 Zwart en 28620 Geel voor
model 28635 vierkant 4-vaten pallet

•  Vervangende roosters verkrijgbaar voor 28259 2-vaten pallets
en 28260 1- of 3-vaten pallets

Aantal Vaten Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart Zwart met Afvoer Geel Geel met Afvoer

2 250 1134 125 x 64 x 46 28623 28625 28622 28624

3 284 1701 186 x 64 x 30 28627 28629 28626 28628

4 284 2268 246 x 64 x 23 28631 28633 28630 28632

4 276 2268 125 x 125 x 26 28635 28637 28634 28636

28634 28623 28627 28631 28635 met 28688 Oprijplaat

* Ladingen worden vermeld als een totaal veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C
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EcoPolyBlend™ Verzamelbakken voor enkele en dubbele vaten
De constructie, geschikt voor alle weertypen, is bestand tegen de meest 
veeleisende omgeving

•  Chemicaliënbestendig 100% gerecycleerd polyethyleen biedt effectieve en voordelige
morsbeheersing voor vaten van 200 liter

•  De deksels bevatten sloten om ongeoorloofde toegang te voorkomen

•  Voldoet aan EPA, ondersteunt SPCC, voldoet aan editie 2009 van NFPA 1 en IFC-brandcodes

•   De heftruckuitsparingen zorgen voor eenvoudige verplaatsing naar verzamelbakken voor
dubbele vaten (indien leeg)

•  De 28270 stalen vatenroller is geschikt voor vervoer van een bak voor één vat

•  De EcoPolyBlend™ morsbeheersingstrechters zijn een kostenbesparende manier om
vloeistoffen te verzamelen en de bovenkant van de vaten schoon te houden. Model 28680 is
geschikt voor niet-ontvlambare stoffen en model 28681 voor ontvlambare stoffen

• 28682 Trechterdeksel verkrijgbaar

EcoPolyBlend™ Mobiele opvangbak
Handige hantering, dosering en ingebouwde morsbeheersing - alles in één!

•  Duurzaam 100% gerecycleerd polyethyleen (alleen zwart model) biedt
corrosiebestendigheid en lekvrije bescherming

• Rubber wielen van 254 mm rollen gemakkelijk over oneffen terrein

• Hiermee kan één persoon een vol vat van 200 liter transporteren

• Ergonomisch ontwerp met kantel/stop vermindert de rugbelasting

• Twee spanbanden houden het vat stevig op zijn plaats

•  De morsbak van 250 liter kan chemicaliënresten bevatten - voldoet aan EPA en
ondersteunt SPCC

EcoPolyBlend™ Vatenmanagementsysteem
Organiseer uw vaten voor maximale efficiëntie, productiviteit en kostenbesparing

•  100% gerecycelde, gegoten polyethylene constructie

• Stapelbaar ontwerp voor opslag van maximaal vier 110- en/of 200-liter Klasse 1B of 1C vaten

• Opvangbak met doorkijk maakt het makkelijk om de gemorste stof te zien

• Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC

•  28669 Zwarte en 28668 Gele stapelmodule met riem biedt plaats aan twee extra vaten die de
capaciteit verdubbelen

•  28671 Doseerplateau met een laadvermogen van 27 kg wordt stevig op de stapelmodule
gemonteerd

Aantal Vaten Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart Geel

1 250 567 81 x 183 x 66 28665 28664

Aantal Vaten Opvangvolume (L) Buit. Dia. x H/B x D x H (cm) Zwart

1 250 84 x 81 28685

2 681 152 x 99 x 119 28683

Aantal Vatens Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart Geel

2 250 1388 125 x 150 x 66 28667 28666

* Ladingen worden vermeld als een totaal veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C

28665 
Opvangbak

met doorkijk

28685 met trechter 28680 op
28270 stalen roller
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EcoPolyBlend™ IBC Pallet Shed
Betrouwbare bescherming tegen lekkages en veilige opslag voor IBC's

•  Conforme opslag voor IBC's van 1000 of 1250 liter **

• Gemaakt van duurzaam 40% gerecycled polyethyleen met uitstekende chemicaliënbestendigheid

• Stevige pijlersteunen dragen maximaal 4082 kg

• Verwijderbare pijlers voor eenvoudige reiniging

• 28690 grijpstok beschikbaar

EcoPolyBlend™ IBC Pallet 
Betrouwbare bescherming tegen lekkages voor IBC's

•  Compliant storage for 1000 or 1250-litre IBCs**

•  Made of durable recycled polyethylene offering excellent chemical resistance

• Large leakproof sump protects against high volume spills

• Forklift pockets for easy relocation when empty

EcoPolyBlend™ DrumSheds™ 
Veilige, zekere en conforme buitenopslag voor vaten

•  Gemaakt van milieuvriendelijk, weersbestendig 50% gerecycled polyethyleen

• Roldeuren bieden toegang vanaf de voor- of achterkant

•  Beschikt over aardingsmogelijkheden, geïntegreerde ankerbouten en gegoten nokken voor
hangsloten

• Een ruim interieur maakt een veilige toevoeging van trechters of pompen mogelijk

• Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC

• Oprijplaat beschikbaar in 28679 zwart en 28678 geel

Aanta IBCs Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart/Geel

1 1408 4082 154 x 174 x 264 28677

Aanta IBCs Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart

1 1408 4082 140 x 140 x 95 28674

Aantal Vatens Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart/Geel

2 254 1134 154 x 149 x 191 28675

4 301 2268 154 x 174 x 191 28676

Aantal Vatens Opvangvolume (L) Draagvermogen (kg)* B x D x H (cm) Zwart

2 254 1134 140 x 114 x 23 28672

4 301 2268 140 x 140 x 23 28673

EcoPolyBlend™ Opvangbak voor Vaten
Veilige, zekere en conforme opslag voor vaten

• Gemaakt van milieuvriendelijk, weersbestendig 50% gerecycled polyethyleen

• Lekbestendige palletbak met verwijderbaar rooster voor eenvoudige reiniging

• Heftruckuitsparingen maken het eenvoudig om lege pallets te verplaatsen

• Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC

• Oprijplaat beschikbaar in 28679 zwart en 28678 geel

* Ladingen worden vermeld als een totale veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C 
** Accepteert IBC's tot 1219 mm B x 1219 mm D x 1346 mm H
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       Waarom heb ik een Aerosolv® Recyclingsysteem voor spuitbussen nodig?
Het komt voor dat bedrijven hoge boetes moeten betalen voor onjuiste hantering van gevaarlijk afval. 
Spuitbussen zijn hierop geen uitzondering. Beschouwd als gevaarlijk afval zolang ze nog onder druk staan, is 
het voor bedrijven onwettig om gebruikte spuitbussen in de afvalbak te gooien.

Met Aerosolv kunt u de spuitbus veilig perforeren, de druk van de bus opheffen, VOC’s filteren en 
resterende vloeistoffen verzamelen. Geperforeerde bussen waar de druk uit is voldoen niet aan de definitie 
van gevaarlijk afval per EPA 40CFR 261.23 (a) (6) en kunnen daarom worden behandeld als recyclebaar 
schrootstaal.

Jaarlijks worden er alleen al in de Verenigde Staten meer dan 3 miljard spuitbussen geproduceerd*.  Het 
transformeren van spuitbussen van gevaarlijk afval tot recyclebaar staal voorkomt niet alleen dure boetes, 
het helpt ook de impact op ons milieu te verminderen en het bespaart geld.

Voordelen van het gebruik van Aerosolv® Systemen:

•  Minimaliseert gevaarlijke afvalstromen
en bespaart stortplaatsruimte voor
een schoner milieu

•  Gerecycleerd staal verandert
in recycling winst

•   Bedrijven besparen duizenden 
op de verwijderingskosten van
gevaarlijk afval

Opvangbakken & Milieu

** Bron: PA-afdeling van milieubescherming

Wist u dat?
Ongeveer 4 spuitbussen gelijk zijn aan één pond staal? Elke kilo gerecycled staal bespaart 5.450 BTU aan 
energie ... genoeg om een compacte fluorescentielamp (CFL) van 15 watt voor meer dan 100 uur te branden. **

*Bron: Consumer Specialty Products Association (CSPA)

AEROSOLV®
RECYCLINGSYSTEMEN

OF

MINDER

HAZMAT-VERWIJDERING

MAX. OPSLAG
125 SPUITBUSSEN  
per vat van 55 gallon (208 L)

MAX. OPSLAG
4.000 BUSSEN MET RESTVLOEISTOF 
per vat van 55 gallon (208 L)

Verwijdering van 32 vaten van 55 gallon (208 L)Verwijdering van een vat van 55 gallon (208 L)

RCRA lege naleving

Genereert 
opbrengsten
Schroot

Perforeerpunt: 
Bewijs dat de bus 
nu recycleerbaar is

WAT IS DE IMPACT EN WAT ZIJN DE KOSTEN VAN 4.000 BUSSEN?
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28202 Aerosolv® Recyclingsysteem voor 
Spuitbussen

Transformeert gebruikte spuitbussen op een veilige 
manier in niet-gevaarlijk materiaal – vermindert kosten 
voor afvalverwijdering en minimaliseert afval

•  Geperforeerde/ontladen bussen voldoen niet aan de definitie
van gevaarlijk afval EPA 40 CFR 261.23 (a) (6) en worden
gebruikt als recyclebaar metaal

•  Aluminium behuizing met bewegende delen van 308 roestvrij
staal

•  Inclusief combifilter, veiligheidsbril en antistatische
aardingsdraad met krokodillenklem

•  Accepteert bussen van standaard formaat met een maximale
hoogte van 215 mm

•  Niet-vonkige pinperforatiekan zorgt voor afgifte van
restvloeistoffen in het verzamelvat

•  De onderste cartridge zet vloeistof om in druppels voor veilige
afvoer

•  De bovenste actieve koolstoffiltercartridge fungeert als
vervangingsherinnering

Accessoires en vervangende onderdelen:

28200  Aerosolv® Reparatieset
voor  onderhoud (voor gebruik
met Aerosolv®)

28225 Telleraccessoire voor 
elke Aerosolv®-eenheid

28181 Vervangende poly-hoes28111 Vervangingspakking 
Aeropreen (polychloropreen)

28197 Combinatie 
coalescentie- † / koolstoffilter 
(niet kleurvariabel)

28198 Actieve 
koolstofcartridge (2pk) (niet-
kleurvariabel)

28223 Kleurvariabele actieve 
koolstofcartridge (2pk)

28224 28224 Kleurvariabele 
combinatie coalescentie- † / 
koolstoffilter

† Coalescerend filter kan alleen worden gekocht in combinatie met een koolstoffilter.
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28230 Aerosolv® Supersystem
ETV-gecertificeerd systeem recyclet gebruikte 
spuitbussen op veilige wijze, verlaagt verwijderingskosten 
en minimaliseert afval

•  Biedt meer dampvermindering en extra veiligheid

•  Beschermende coating voor eenvoudige reiniging

•  Vergrendel- en afsluitmechanisme dicht het systeem en het
vat af wanneer deze niet in gebruik is om het ontsnappen van
gevaarlijke dampen te elimineren

•  Inclusief koolstoffilter met verzadigingsindicatie, een hangslot
met sleutel, antistatische aardingsdraad met C-klem,
veiligheidsbril en ingebouwde teller

•  28228 Vervangende, kleurvariabele koolstofcartridge met
automatische afsluitklep beschikbaar

•  28229 Vervangende tweecomponent kleurvariabele
koolstoffilter beschikbaar

28231 Aerosolv® Dual-Compliant-system
Ontworpen om te voldoen aan verordening SB1158 voor 
dampemissie in Californië, ETV-gecertificeerd

•  Biedt meer veiligheid dankzij een afsluitklep in de perforatie-
unit en een terugslagklep in de koolstofcartridge om uitgassen
te voorkomen

•  De opvangbak met poly-deksel helpt naleving van de
voorschriften tijdens het verzamelen of transporteren van
verwerkte spuitbussen voor schroot

•  Bevat een koolstoffilter met coalescentie-/saturatievermelding,
een hangslot, antistatische aardingsdraad met C-klem,
veiligheidsbril en ingebouwde teller

•  28228 Vervangende, kleurvariabele koolstofcartridge met
automatische afsluitklep beschikbaar

•  28229 Vervangende tweecomponent kleurvariabele
koolstoffilter beschikbaar

28190 Prosolv® System
Voor een veilige recycling van drukloze propaancilinders 
en eliminatie van een volledige categorie gevaarlijk afval

•  Verwijdert de afdichtmanchet en het interne ventiel uit kleine
0,45 kg propaan-, propyleen-, MAPP van 0,45 kg, en 19
mm-cilinders van kalibratiegas met schroefdraad en Schrader-
kleppen (niet gebruiken met zuurstofflessen)

•  Leegt en filtert drijfgassen uit cilinders en converteert ze naar
niet-gevaarlijk recyclebaar materiaal

•  Inclusief ventilatie-apparaat, koolstoffilter, antistatische draad,
veiligheidsbril, gereedschap om de huls te verwijderen en 40
certificatie-etiketten

• 28191 Vervangfilter met 40 etiketten beschikbaar

Opvangbakken & Milieu
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