
Zapora SINTAC

Opis produktu:

Zapora ograniczająco - pochłaniająca.

Inspiracją do zaprojektowania Zapory Sintac® były wieloletnie obserwacje akcji ratownictwa 
ekologicznego mających miejsce na polskich akwenach wodnych. Obecne na rynku zapory jedynie 
ograniczają wyciek substancji ropopochodnych, co wymaga od ratowników używania różnego 
rodzaju sorbentów polipropylenowych, w celu zebrania niebezpiecznej cieczy. Taka praktyka 
wydłuża czas akcji ratowniczej, jednocześnie znacznie ją podrażając. Dodatkowym cennym 
atutem jest fakt, że w przeciwieństwie do sztywnych, ciężkich zapór pękających przy silnym 
nurcie rzeki Zapora Sintac® wytrzymuje ten napór bez żadnego problemu. Zastosowana przy 
katastrofie na rzece Narwii zdała egzamin na szóstkę.

Zapora Sintac®, patent naszej firmy, ogranicza wyciek substancji ropopochodnych i jednocześnie 
je pochłania. Rękawy sorpcyjne hydrofobowe umocowane są na całej szerokości zapory. 
Specjalnie zaprojektowane klamerki umożliwiają łatwą wymianę zapór (w przypadku ich pełnego 
nasączenia ropopochodnymi) na miejscu akcji.

Dane techniczne:

Materiał PCV w kolorze czerwonym: 6 lub 12 mb.
Elastyczne wypełnienie obciążeniowe.
Szerokość zapory ca. 50 cm, wolna burta ca. 20 cm.
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Zapory wyposażone są w system umożliwiający łączenie kolejnych odcinków ((w standardowym 
wyposażeniu znajduje się jeden element łączący).
Rękawy polipropylenowe ca. Ø 20 cm × 3 m (do zapory można również zastosować rękawyo 
wymiarach ca. Ø 20 cm × 1,5 m).
Zestaw linek do mocowania i ewentualnego zakotwienia.
Do zestawu dołączamy preparat SINTAN®do umycia zaolejonej zapory.

Zapora, po złożeniu, zajmuje mało miejsca, jest lekka i wygodna w transporcie.

Zastosowanie:

Podczas akcji ratowniczych przeprowadzanych na akwenach wodnych (jeziora, rzeki, nabrzeża 
morskie), gdzie dochodzi do wycieku substancji ropopochodnych np. podczas awarii statków, 
kolizje oraz awarii rurociągów, itp.
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