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Uv&vėjo sprEnDimai

Paxxo siūlo įprastinės šalinimo sistemos patobulinimą tam, kad būtų galima pritvirtinti Longopac Fill 1H & 2V adapterius  
prie jau esamų nešmenų šalinimo sistemų. Taip pat siūlome dvigubą sprendimą, kuris apsaugo nuo UV spindulių ir vėjo.  
Šis produktas padeda apsaugoti, kad vėjas nenupūstų maišo kasetės ir turi visą įrangą pritvirtinimui prie esamos šalinimo 
sistemos.

galimybė moDifikUoti gaminįgalimybė moDifikUoti gaminį



longopac fill 1H
Kasetės laikiklis pagamintas 
tvirtinimui prie nešmenų 
įrangos su horizontaliu 
išmetimu (30-90°).

longopac fill 2v
Kasetės laikiklis pagamintas 
tvirtinimui prie nešmenų įran-
gos su vertikaliu išmetimu  
(0-30°).

longopac
Trijų sluoksnių maišas be 
porų yra labai stiprus ir  
atlaiko 700g pasvaro kritimo 
jėgą. 

longopac fill mini
Kasetės laikiklis pagamintas 
tvirtinimui prie nešmenų įran-
gos su vertikalių išmetimu  
(0-90°).

Staffanstorp Municipalinė nuotekų valykla Švedijoje 
įsirengė Longopac Fill nešmenų surinkimui.

Nešmenų, smėlio ir dumblo šalinimas yra gerai žinoma aplinkos  
ir sveikatos problema visose nuotekų valyklose. Daugelyje nešmenų  
šalinimo ir presavimo pastatų, netgi su padidinta ventiliacija, gali 
atsirasti didelė bakterijų ir grybelių sporų koncentracija. Šie faktoriai 
gali įtakoti prastą oro kokybę; tai gali sąlygoti nesveiką darbo aplinką 
ir galimą lėtinės astmos, alergijų, plaučių bei virškinamojo trakto 
susirgimus.

Longpac Fill šias problemas išsprendžia praktiniu efektyviu būdu. 
Longpac Fill susideda iš uždaro maišo sistemos, kuris gali būti len-
gvai prijungiamas prie nešmenų šalinimo įrangos išmetimo vietos. 
Nešmenys, smėlis, dumblas yra talpinami į ilgą Longopac maišą, 
kuris taip pat “užrakina” nemalonius kvapus ir padeda apsaugoti 
nuo nešmenų išbarstymo, bei šlapių nešmenų bei smėlio skysčių 
išlaistymo. Longopac lengva užrišti, todėl nešmenys ir kvapai yra 
sulaikomi maišo viduje.

longopac fill aDaptEris ir laikiklis
Kasetės laikiklis pagamintas iš ABS plastiko, o adapteris pagamintas 
iš nerūdyjančio plieno. Jis pagamintas taip, kad pritaikomas bet  
kuriam nešmenų šalinimo sistemos vamzdžiui su išoriniu diametru  
150-380mm.

longopac maišų kasEtė
Kasetė yra besitęsianti juosta, pagaminta iš aplinkai saugaus polie-
tileno, kuris gali būti sudegintas nepaliekant pavojingų medžiagų. 
Kiekviena maišų kasetė yra 45-90m ilgio. 

Uždara maišų sistema nešmenims, 
smėliui ir dumblui

longopac maxi strong
No. 10220, ilgis 90m
Stiprumo bandymai: atlaiko 700g 
svarmens laisvąjį kritimą
longopac mini strong 
No. 10600, ilgis 45m
Stiprumo bandymai: atlaiko 450g 
svarmens laisvąjį kritimą



www.longopacfill.com
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Uab „Ekotakas”

Savanorių pr. 435, LT-49280 Kaunas, Lietuva / Lithuania
 Tel. +370 37 412555, 407039 • Tel. / fax. +370 37 407038

E-mail: info@ekotakas.lt


