
 

Säker förvaring av stora volymer av  
spolarvätska m.m.

 Säker förvaring och hantering  
      av spolarvätska i 200 liters fat

 Klassificering: SP 2369 Klass 1

SGS 990 FAT är ett skåp avsett för säker förvaring 
och hantering av spolarvätska i 200 liters fat. 
Skåpet är i grunden vårt eget SGS 990 som sedan 
utrustas enligt följande:

• halvpallsstöd för att ge en stabil botten i skåpet
• uppsamlingstråg för eventuellt läckage
• 1 st flyttbar hylla placerad överst i skåpet
• kulventil för vatten in i skåpet
• injektorblandare med ställbart munstycke
• pump för överpumpning från yttre fat
• sprundfat 220 liter
• vattenkanna för påfyllning fordon

Skåpet levereras komplett, vilket innebär att ni 
endast kopplar på ingående vatten på kulventilen 
på skåpets utsida. Injektorblandaren som drivs av 
ingående vattentrycket sitter monterad på insidan 
av skåpet och har flera olika munstycken, som gör 
att man enkelt kan välja blandning av spolarvät-
ska och vatten. Tabell och munstycken medföljer. 
Pump för att pumpa över spolarvätska från yttre 
fat till inre fat ingår, samt kannan som används för 
påfyllning av fordon.

Genom att använda den här lösningen får ni en sluten och säker hantering av den brandfarliga vätskan,  
vilket innebär att ni avsevärt förbättrar era möjligheter att minimera skadorna vid en brand.
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Säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat

Ställbar blandareInjektorpumpKulventil Påfyllningskanna

Överpumpning från 
yttre fat till inre fat

Modell  ................... FAT 990

Klassificering   SP 2369 Klass 1

Utv. mått Höjd ...................2010
mm Bredd .................1010
 Djup ..................... 720

Inv. mått Höjd ...................1785
mm Bredd ................... 900
 Djup ..................... 600

Vikt kg  ................................ 400 


