RPC – THE ESSENTIAL INGREDIENT

VARIBOX

®

Met onze VARIBOX® IBC verhoogt u niet alleen de veiligheid
maar bespaart u ook kosten door de duurzame inzetbaarheid.
Profiteer van de voordelen:
Voor uw veiligheid - De UN ADR

goedgekeurde VARIBOX® Full Containment is dubbelwandig. Dit garandeert een
veilige opslag van uw chemische
producten. U hoeft geen separate lekbak
meer te plaatsen - deze is geïntegreerd.

Ondersteun uw klant - De
VARIBOX® wordt via de bovenzijde
geleegd. Uw klant gebruikt daarvoor de
veilige lekvrije koppeling. Het is niet nodig
om deksels of doppen te openen. De
VARIBOX® creëert een gesloten systeem.

Voor het milieu - De bodem van de

Voor uw portemonnee - De VARIBOX®

VARIBOX® heeft de vorm van een badkuip.
Met de aanzuigbuis in het zinkputje
minimaliseert u residu en daarmee afval. De
pallet is gemaakt van gerecycled materiaal.

www.varibox-ibc.com

Bespaar kosten met de
VARIBOX®. Neem nu
contact met ons op:

RPC Promens Deventer
+31 570 660 706
deventer@promens.com

is een echte multi-trip container. De duurzaamheid
en betrouwbaarheid van de VARIBOX® zijn het
resultaat van onze 50-jarige ervaring met het
ontwikkelen van Multi-trip IBC’s.

deventer@promens.com

+31 570 660 706

Specification sheet

VARIBOX

®

t%FVARIBOX FC is ontwikkeld voor een actieve gebruiksduur van 10 jaar
waarbij na 5 jaar de binnencontainer dient te worden vervangen
t(FTDIJLUWPPSDIFNJTDIFQSPEVDUFONFUFFOEJDIUIFJEUPU1900 kg/m3
t7PPS[JFOWBOFFOMFLCBLNFUQFJMTUPLWPPSWJTVFMFMFLEFUFDUJF

t4DIPFGEFLTFMNN&1%.BGEJDIUJOHFO PQUJF7JUPO
t"VUPNBUJTDIFCFMVDIUFSJOIFUTDISPFGEFLTFMNN MJUFSQFSNJOVVU 
t0QUJFIPHFDBQBDJUFJUPOUMVDIUFS MI!å1L1B 
t0QUJF 7"3*#09'$ BBO[VJHCVJTNFUTOFMLPQQFMJOH$%4%$%4%
met voetklep (TriSure)
t7PPSCFSFJEWPPSBBO[VJHCVJ[FO 7"3*#09'$ 2$ "4 %7 .JDSPNBUJD
t0QUJF 7"3*#09'$ TOFMLPQQFMJOHWPPSFFOSFUPVSMFJEJOH
t0QUJF 7"3*#09'$ MFFHNFMEFSFOPGWPMNFMEFS
t,MFVSFOMJDIUCMBVX EPOLFSCMBVX SPPE PSBOKF HFFM HSPFO OBUVSFM

Specificatie
Materiaal binnencontainer
Materiaal lekbak
Materiaal kap
Materiaal pallet
Bruto inhoud
Nominale inhoud
Breedte
Lengte
Hoogte
Netto hoogte (stapelen)
Hoogte aansluiting
Hoogte gestapeld
Stapelgewicht
Gewicht
Transport hoeveelheid
DIBt toelatingsnummer
UN toelatingsnummer
Toegelaten standaardvloeistoffen
Water
Oppervlakteactieve stof
n-Butyl acetaat
Koolwaterstofmengsel (White spirit)
Azijnzuur
Salpeterzuur 55%
Toegelaten: Salpeterzuur 62% (max. 2 jaar)
Toegelaten: Sopuroxid 15* (bevat 15 % Perazijnzuur)

Versie 2.1
Polyethyleen (LLDPE), recycleerbaar
Polyethyleen (LLDPE), met metalen versterking, recycleerbaar
Polyethylene (LLDPE), recycleerbaar
Gerecycleerd polyethyleen (LLDPE), recycleerbaar
1025 l
850 l
1010 l
835 l
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm
1325 mm
1160 mm
1310 mm
1145 mm
1290 mm
1125 mm
2635 mm
2305 mm
2080 kg
1700 kg
122 kg
111 kg
52 per truck
52 per truck
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-40.21-534
UN 31HH1/Y/**--/NL/TCPI-PROMENS3-140531/3750/2028
Maximale dichtheid / hydraulische testdruk
1900 kg/m3
110 kPa
1600 kg/m3
110 kPa
1600 kg/m3
110 kPa
1600 kg/m3
110 kPa
1600 kg/m3
110 kPa
1600 kg/m3
110 kPa
1400 kg/m3
110 kPa
1200 kg/m3
100 kPa

Onze duurzame VARIBOX® IBC container
met geïntegreerde lekbak voor transport
en opslag van chemische producten.

* Handelsnaam van de Firma SOPURA, Rue de Trazegnies 199, 6180 Courcelles, België

www.varibox-ibc.com

deventer@promens.com

+31 570 660 706

