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Danish Crown, spildevandsbassin

Esbjerg slammineraliseringsanlæg

Rærup Losseplads

Sdr. Hostrup deponi

Miljømembraner til alle opgaver

Vi leverer og monterer membraner til mange forskellige typer anlæg, f.eks.:
Beklædning af tanke

Havebassiner

Slambassiner

Beklædning af containere

Inddækninger

Spildevandsbassiner

Biologisk sandfilter

Laguner

Springvand

Bufferbassiner

Lossepladser

Staldanlæg

Dambrug

Parkeringsanlæg

Søanlæg

Deponeringsanlæg

Pilerensningsanlæg

Tanktoppe

Fiskedamme

Regnvandsbassiner

Vandbassiner

Forurenet jord

Rodzoneanlæg

Vandrutchebaner

Golfbaner

Skrotpladser

Vaskepladser

På vort lager har vi store mængder membraner til omgående levering...
LD-PE HD-PE FPP R.A.C. AQUA SOFT
På vores hjemmeside www.agrobase.dk findes altid de nyeste
opdaterede datablade, samt godkendelser i henhold til DS/INF
466.
Vores konstruktionsafdeling beregner opdelingen af membranstykkerne. Derefter svejses mest muligt i vores svejsehal, inden
membranen leveres til byggepladsen.

Montering af produkterne foretages normalt af vore egne montør-teams. De er certificeret i henhold til kravene i Dansk Standard DS 2383. Det sikrer, at vore montører lever op til de høje krav, der stilles i DS/INF 466.

Kvalitetssikring
Vi arbejder efter DS/INF 466, så for os er det helt naturligt at samarbejde
med bygherren og tilsyn, for at sikre, at kvalitetskravene bliver overholdt.
En omfattende procedure sikrer, at der dagligt bliver foretaget prøvesvejsning, visuel inspektion og tæthedskontrol af alle svejsesømmene.
Alle data registreres og afleveres til slut i en kvalitetssikringsrapport.
Et afgørende punkt for kvaliteten er samlingen af de enkelte membraner.
Vi anvender:
- varmekilesvejsning
- varmluftsvejsning
- extrudesvejsning
Alle tre metoder sikrer en fuldstændig tæt samling.
Under udlægning bliver der løbende foretaget test på membranen med
topmoderne udstyr for at sikre, at kvaliteten er i orden.

Certificerede montører
Vore montører har certifikat til plastsvejsning og kan derfor imødekomme de krav, der stilles.

Hele verden som arbejdsplads
Agrobase har hele verden som arbejdsplads, vi kan derfor også tilbyde samarbejde under fremmede
himmelstrøg. Montørerne medbringer selv det nødvendige specialudstyr til svejsning af membranerne.
Afhængig af afstanden til arbejdsstedet, besluttes det, om montørerne kører i egne biler eller rejser med
fly.

Agrobase er også ...
Wintex Cover, som sikrer en effektiv overdækning
af tanke og bassiner. Flydebrikkerne er fremstillet af sort HD-PE og udformningen sikrer en tæt
tildækning af bassinets overflade. Wintex Cover
er nemme at arbejde med. De leveres i sække
og skal blot fyldes i tanken eller bassinet. Wintex
Cover tilpasser sig den aktuelle overflade.

Er tanken eller bassinet placeret, hvor der forekommer kraftige vindstød, anbefales en netoverdækning. Netoverdækning kan leveres som
ekstratilbehør med ”låger”, placeret efter ønske.
Der er 8 års garanti på Wintex Cover.
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