A FLEXIBILIS TÁROLÓ üzembe helyezésénél kérjük vegye figyelembe
és tartsa be az alábbi üzemeltetési szempontokat :
1., Terep előkészítése : A flexibilis tároló telepíthető sík döngölt talajra vagy betonozott területre. A
tárolót úgy kell elhelyezni vagy a munkaterületet úgy kell előkészíteni, hogy a tároló a jobb
leüríthetősége céljából 1-2 %-os lejtése legyen a kiömlő csonk felé. A leürítés további javítása
érdekében a kiömlő csonk alá egy kb. 10 cm mély 20 x 80 cm méretű zsomp ásható ( lásd az ábrán ! ).
Az előkészített földterepnek vagy a betonozott munkaterületnek legalább 2 méterrel nagyobb
átmérőjűnek lennie, mint a tároló névleges átmérője.
A fogadó felület legyen mentes mindenféle szúró-vágó szennyeződéstől (kavics-, kő-, üveg-,
fémdarabok stb.) ami a ponyvát megsértheti vagy kibökheti.
2., Ponyvaszerkezet elhelyezése : Az 1. pontban kialakított munkaterület közepére elhelyezett
csomagot széthajtjuk, úgy hogy a tároló kiömlő nyílása az 1-2 %-os lejtő aljában legyen és illeszkedjen
az előre kialakított zsompba. A széthajtogatás után a medence fenéklapját ráncmentesre ki kell simítani,
úgy hogy oldalról még legalább 0.5 m sávban körbe lehessen járni.
3., Feltöltés : A medence feltölthető a leeresztő csonkon ( Ø 75 mm Storz-kapocs ) keresztül vagy a
tetején található Ø 2.4 m-es nyíláson. A feltöltés megkezdése előtt a csonkon található csapról meg kell
győződni, hogy nyitva vagy zárva kell-e lennie.
Névleges űrtartalom : 25 vagy 50 m3
Amennyiben a folyadékszint eléri a felúszó rész felét, a feltöltést be kell fejezni !
4., Leürítés : történhet a leeresztő csonkra csatlakoztatott szivattyúval vagy szabad kifolyással a csap
megnyitását követően.
A leggondosabb előkészítés ellenére is 50-100 l folyadék a tárolóban maradhat. Amennyiben a cél a
teljes folyadékmennyiség kivétele ( pl. áttelepítésnél vagy eltárolás előtt ) úgy a következő
összehajtogatási módszerrel a maradék folyadék az ürítő csonk felé terelhető.
Az összehajtogatás menete : az ürítő csonkon és a tároló középpontján átfutó elméleti szimmetria
tengellyel párhuzamosan a tároló felületének először kb. 1/3-át áthajtjuk középre, majd a másik oldalról
egy ugyanekkora felületi elemet szintén áthajtunk. Ezt követően a ponyvát a kiömlő csonkkal ellentétes
oldalról kb. 80 cm-es fogásokkal egymásra lapoljuk. E művelet közben a maradék folyadék a kiömlő
csonk felé egy szivattyú segítségével vagy szabad kifolyással eltávolítható.
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5., Szállítás : az összecsomagolt tároló kiömlő csonkjára rá kell húzni a védő huzatot, és a
rendelkezésre álló kötéllel rögzíteni kell. A tároló 3-4 fővel járműre rakható és elszállítható.
A tárolón levő fogófülek maximális terhelhetősége 300 kg. A fogófülek kizárólag a tároló fenéklapjának
ráncmentes kihúzásának céljából lettek felhegesztve. A fogófülek gépi mozgatásra húzásra nem vehetők
igénybe, 300 kg-os húzóerő túllépése esetén leszakadnak és a tároló anyagának sérülését is okozzák,
ezért a fogófüleket csak kézi erővel szabad húzásra igénybe venni a tároló üres állapotában.
6., Tárolás : a ponyvát csak száraz állapotban szabad eltárolni. A tároló helyiség legyen száraz
rágcsálóktól mentes !
7., Javítás : a tárolóhoz adott javítókészlettel kisebb lyukak ( kb. 3-4 cm átmérőig ) leeresztett száraz
állapotban ragasztással javíthatók. A nagyobb mérvű hibákat ajánlatos a gyártó szakembereivel
elvégeztetni. Tapasztalatok szerint 40-50 cm-es szakadások még javíthatók a helyszínen, ennél
nagyobb károsodások csak a gyártóüzemben javíthatók biztonságosan.
8., Tisztítás : a ponyva langyos vízzel és semleges kémhatású tisztítószerekkel mosható le. A tisztítást
csak esztétikai illetve bizonyos higéniai szempontok indokolhatják, a ponyva felületére tapadó
szennyeződések a ponyvát egyébként nem károsítják. A tároló egyéb alkatrészeinek ( csap, Storzkapocs, csőcsonk csatlakozás ) épségét feltöltés előtt ellenőrizni kell.
9., Kármegelőzés, környezetvédelem : amennyiben a tárolót huzamosabb ideig tartják feltöltve vagy
váratlan meghibásodásból adódó károkat mindenképpen meg szeretnék előzni, akkor az alábbi ábrán
látható módon a tárolót egy földgáttal kell körülvenni és az így keletkezett területet egy kb. 12 x 12 m
méretű fóliával ki kell bélelni. Így megakadályozható a kiömlő folyadék elvesztése és a földbe
szivárgása.
A gyártó/forgalmazó csak az ily módon elhelyezett tartályért vállal mindennemű garanciális és anyagi
felelőséget.
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