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BEZPIECZNIE POJEMNIKI
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Pojemnik w kolorze czerwonym w celu uwidocznienia miejsca przechowywania substancji łatwopal-
nych. W razie pożaru kolor czerwony wskazuje strażakom na miejsce, gdzie znajduje się substancja łatwopalna. Po-
jemnik wyposażony w przechylany uchwyt, dzięki czemu ułatwione jest dozowanie i manipulacja pojem-
nikiem. Samozamykający się, szczelny korek zabezpiecza przed wydostawaniem się oparów, rozlaniem i 
wyciekaniem substancji. Pojemniki do magazynowania płynów łatwopalnych wyposażone są w pułapkę przeciwogniową 
o podwójnej gęstości siatki, której zadaniem jest rozpraszanie ciepła, a co za tym idzie zapobieganie samozapłonowi płynu
w pojemniku. Wbudowany zawór odpowietrzający chroni przed rozlewaniem i wybuchem pojemnika przy zwiększo-
nej temperaturze. Zawór otwiera się przy wzroście ciśnienia wewnątrz wynoszącym od 0,2 do 0,35 bar. Pojemnik wykonany 
z odpornej stali, pokryty powłoką lakierniczą wykonaną z trwałego lakieru proszkowego, która odporna jest na chemikalia i 
otarcia.

POJEMNIKI WYPOSAŻONE W PUŁAPKĘ PRZECIWOGNIOWĄ

nazwa POJEMNIK 0,5 L POJEMNIK 1 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L

pojemność 0,5 litra 1 litr 4 litry 7,5 litra

wymiar ø 117 x 172 mm ø 117 x 210 mm ø 241 x 279 mm ø 241 x 349 mm

waga 1 kg 2 kg 2 kg 2,5 kg

nr artykułu 10001 10101 7110100 7120100
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nazwa POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L LEJEK Z PE

pojemność 9,5 litra 19 litrów 4 litry

wymiar ø 298 x 292 mm ø 298 x 429 mm ø 13 x 286 mm

waga 3 kg 4 kg 1 kg

nr artykułu 7125100 7150100 11202Y
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WKŁADKA WĘGLOWA
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nazwa POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 19 L

pojemność 9,5 litra 9,5 litra 19 litrów 19 litrów 19 litrów

wymiar 298 x 292 mm 298 x 292 mm 298 x 429 mm 298 x 429 mm 298 x 403 mm

waga 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 6 kg

nr artykułu 7225140 7225150 7150140 7150150 7150146

nazwa POJEMNIK 19 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L

pojemność 19 litrów 4 litry 7,5 litra 9,5 litra 19 litrów

wymiar 298 x 403 mm ø 241 x 267 mm ø 241 x 337 mm ø 298 x 305 mm ø 298 x 445 mm

waga 6 kg 3 kg 4 kg 4 kg 5 kg

nr artykułu 7150156 7210120 7220120 7225130 7250130

Tworzywo odporne na kwasy i płyny korozyjne, a także wysoką temperaturę. Pojemniki z tworzywa cechują się wieloma zaletami,
są odporne na wżery, przebicia i uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczeniem pojemnika jest przechowywanie płynów korozyjnych i żrą-
cych. Unikalna technologia zastosowania wkładu węglowego, przewodzącego prąd powoduje odprowadzenie ładunków
elektrostatycznych, co zapobiega tworzeniu się iskry elektrycznej w trakcie napełniania lub wylewania. Zastosowana pułapka 
ogniowa zapobiega samozapłonowi.

POJEMNIKI Z POLIETYLENU ODPORNE NA SILNE CHEMIKALIA

POJEMNIK 2 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 19 L

2 litry 4 litry 19 litrów

ø 273 x 362 mm 117 x 194 x 324 mm 324 x 406 mm

2 kg 1 kg 4 kg

14561 14160 14561
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POJEMNIKI Z POLIETYLENU DO CIECZY ŻRĄCYCH
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Zrobione z szczelnego polietylenu, specjalnie skonstruowanego, odpornego na silne kwasy i żrące ciecze. Dodatkowym zabez-
pieczeniem jest szczelna pokrywa. Owalny pojemnik może zawierać maksymalną ilość cieczy, a opróżnianie przy pomocy rączki ze spustem 
jest proste.

POJEMNIKI WARSZTATOWE

Pojemniki do mycia i czyszczenia małych podzespołów w miejscu pracy. Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność 
mycia małych elementów bez  opuszczania miejsca pracy np. przy linii produkcyjnej. Pojemniki wyposażone są we wkładkę polietylenową HDPE, 
która jest obojętna chemicznie na najbardziej niebezpieczne i agresywne płyny.

nazwa POJEMNIK 2 L POJEMNIK 8 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 30 L

pojemność 2 litry 8 litrów 19 litrów 30 litrów

wymiar ø 238 x 83 mm ø 238 x 254 mm ø 349 x 330 mm ø 397 x 362 mm

waga 2 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg

nr artykułu 10295 27602 27605 27608

ojemniki do mycia i czyszczenia małych podzespołów w miejscu pracy. Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność 

nazwa POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L

pojemność 4 litry 7,5 litra 9,5 litrów 19 litrów

wymiar 117 x 194 x 324 mm ø 305 x 375 mm ø 273 x 387 mm ø 305 x 508 mm

waga 1 kg 1,5 kg 2 kg 4 kg

nr artykułu 12161 12762 12260 12765
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Pojemnik tłokowy służy do zwilżania szmatek, gąbek i innych materiałów stosowanych do czyszczenia. Po naciśnięciu pompka z 
mosiądzu napełnia górną część pojemnika odmierzoną ilością cieczy (nadmiar spływa do pojemnika), co stanowi o oszczędności i bezpieczeńst-
wie pracy z substancjami chemicznymi. Pojemnik został wyposażony w sitko, które jest dodatkową ochroną przed samozapłonem.

nazwa POJEMNIK 0,5 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 1 L POJEMNIK 1 L

pojemność 0,5 litra 4 litry 1 litr 1 litr

wymiar 125 x 133 mm 185 x 267 mm 102 x 267 mm 185 x 143 mm

waga 1 kg 1,6 kg 0,5 kg 4 kg

nr artykułu 10008 10308 14010 10108

POJEMNIK 0,5 L
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MOBILNY STOJAK NA POJEMNIK JUSTRITE
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Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-
jem, rozpuszczalnikami i zabezpieczają przed pożarem. Czyściwa nasączone płynami łatwopalnymi stanowią poważne zagrożenie, jeśli 
nie są właściwie przechowywane. Specjalnej konstrukcji pokrywa otwiera się pod kątem do 60 stopni i po zdjęciu stopy z pedału 
nożnego zamyka się samoczynnie, izolując odpady od źródeł ognia i zapłonu. Konstrukcja pojemnika otwieranego na pedał zapewnia, 
że pojemnik zawsze będzie zamknięty. Taka konstrukcja ułatwia pracę, gdyż nie ogranicza rąk. Brak dostępu tlenu uniemożliwia samozapłon 
zawartości pojemnika. Pojemniki wykonane zostały w wyraźnych kolorach w celu zaznaczenia miejsca przechowywania substancji 
niebezpiecznych.

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA IZOLUJĄ ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-

nr artykułu: 9700

nr artykułu: 9100

nr artykułu: 9300

nr artykułu: 9500

nazwa POJEMNIK 20 L POJEMNIK 34 L POJEMNIK 52 L POJEMNIK 80 L

pojemność 20 litrów 34 litry 52 litry 80 litrów

wymiar ø 302 x 403 mm ø 354 x 464 mm ø 408 x 514 mm ø 467 x 595 mm

waga 5 kg 5 kg 7 kg 10 kg

nr artykułu 9100 9300 9500 9700

pokrywa otwiera się nie więcej niż kąt 60º
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Stojak pod pojemnik na odpady niebezpieczne (nr artykułu: 
9500) ułatwia bezpieczne i szybkie transportowanie pojemnika.

nr artykułu: AL9753

CERTYFIKACJA / DEKLARACJE ZGODNOŚCI

NOWOŚĆ


