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TANKPIT SEAL
De Profiltra Tankpit Seal vergroot de veiligheid op
tankparken
De Profiltra Tankpit Seal is een brandwerende afdichting
voor doorvoeringen door tankputten en -dijken.

De Profiltra Tankpit Seal, hét antwoord op PGS29 richtlijnen
Profiltra heeft in samenwerking met een vooraanstaande
producent van compensatoren de Tankpit Seal ontwikkeld
die geheel voldoet aan de PGS29 richtlijnen.

Montage van de Tankpit Seal beperkt de gevolgen van
calamiteiten voor uw bedrijf
Naast de directe schade voor mens en milieu valt hierbij ook
te denken aan aansprakelijkheids-, gevolg- en imagoschade.

De Profiltra Tankpit Seal heeft een lange levensduur en is

Houdt uw bedrijf zich bezig met de bovengrondse opslag
van brandbare vloeistoffen?
In dat geval heeft u te maken met de nieuwe veiligheids
richtlijnen vastgelegd in de Publicatie Gevaarlijke Stoffen nr.
29 (PGS29).
Artikel 5.4.3. van de PGS29 zegt het volgende over
doorvoeringen door putdijken:
“Doorvoeringen door een putdijk moeten vloeistofkerend,
brandwerend, bestand tegen de maximaal te verwachten
hydrostatische druk en bestand tegen de opgeslagen stoffen
zijn. Doorvoeringen moeten voldoende sterk en flexibel
zijn om verwachte zettingen van leidingen en dijken op te
kunnen vangen”

• Vloeistofdicht
• Bestand tegen hoge hydrostatische druk
• Nagenoeg universeel chemisch bestendig
• UV-resistent
• Langdurig brandwerend
• Flexibel, absorbeert axiale, laterale en geringe radiale
bewegingen van de leidingen
• Eenvoudig te monteren, ook in bestaande constructies
Profiltra Tankpit Seals helpen een ramp zoals de Buncefield
brand te voorkomen
De nieuwe richtlijnen waren noodzakelijk om herhaling
van een ramp zoals in het Engelse Hemel Hempstead te
voorkomen. Op 11 december 2005 vond een gigantische
brand plaats op het Buncefield brandstofdepot. Bij
deze brand, de grootste in West-Europa na de tweede
wereldoorlog, explodeerden 20 opslagtanks. Doordat het
afdichtingsmateriaal tussen de muren en de leidingen smolt
ontstond lekkage van brandbare stoffen uit de tankput,
waardoor het vuur snel om zich heen greep. Door montage
van de Profiltra Tankpit Seal wordt dit voorkomen.

Instortbuis
Brandwerende afsluitband
Mediumvoerende buis
flexibele manchet
klemband
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MAATWERK
Profiltra : Maatwerk in oplossingen
Profiltra heeft gedurende ruim 70 jaar een enorme
deskundigheid opgebouwd op het gebied van toepassingen
van leidingtoebehoren en doorvoersystemen. Voor alle
processen waar doorvoersystemen worden toegepast
beschikt Profiltra over de technische kennis en oplossingen.
Alle soorten doorvoersystemen kunnen zowel in standaard
uitvoering als in speciaal custom-made ontwerp
worden geleverd. Naast het leveren van technisch zeer
hoogwaardige doorvoersystemen kunnen wij deze voor u
desgewenst projectmatig ontwerpen, berekenen, uitvoeren,
controleren en beheren.
De beste mensen voor de beste oplossing
Profiltra werkt samen met de beste vaklieden op
installatiegebied en coördineert voor u de levering van
materiaal en arbeid. Wij verzorgen voor u een sluitende
werkplanning. Dit voorkomt onnodige wachttijd,
waardoor de montagekosten beheersbaar blijven en het
productieproces zo min mogelijk wordt beïnvloed.

Kwaliteitszorg
Onze gekwalificeerde technici voeren supervisie over
alle inbouwprojecten die in samenwerking met VCA**
gecertificeerde aannemers worden uitgevoerd.
Naast Tankpit Seals hebben wij ook tal van andere
producten op het gebied van leidingtechniek in
ons programma, waaronder compensatoren en
doorvoersystemen.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan verzoeken wij u
contact op te nemen met onze afdeling leidingtechniek:
leidingtechniek@profiltra.com
“Geleverd door Profiltra”
Wij zijn trots op de materialen én de service die wij leveren.
“Geleverd door Profiltra” betekent uiteraard dat u het
juiste product op de juiste plaats op de juiste tijd geleverd
krijgt. Maar ook dat wij meedenken, adviseren en u en uw
wensen centraal stellen. Wij doen ons uiterste best om u te
“ontzorgen” en voor u een oplossing op maat aan te bieden.

24 uur per dag mankracht beschikbaar
De Profiltra dienstverlening houdt niet op om 5 uur ’s
middags. Door onze flexibele organisatie zijn wij in staat u
gedurende 7 dagen per week 24 uur service aan te bieden.

Bron: rapport van de Engelse veiligheidsraad COMAH “Buncefield, why did it happen?

De prestatie-mix van Profiltra
l

producten van voorkeurleveranciers

l

professionals die professionals adviseren

l

prestatie en samenwerking als principe

Profiltra

Pigmenten

technisch advies en oplossingen die u helpen de
prestatie van uw processen te verhogen.
Omdat u niet alleen de beste kwaliteit materialen wilt,

Additieven

maar ook prijs stelt op advies van mensen die hun
vak verstaan. Die begrijpen wat u en uw specialisten
bedoelen. Vakmensen die weten wat er komt kijken
om uw processen optimaal te laten verlopen.

Filtratie

Die denken in oplossingen. Daarom.
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