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Retenção 

117211 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Bacias de Retenção PE para IBCs 
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Descrição 

As bacias PE (Polietileno) para IBCs são feitas em PE (100% resistentes 
ao risco de corrosão), com estabilizadores de raios UV e cumprem a 
legislação europeia vigente. Sendo compatíveis com uma ampla gama 
de produtos químicos (ver benefícios), promovem a contenção de 
líquidos, melhoram a segurança de pessoas, bens e reduzem o risco 
de contaminação. Estas bacias apresentam a opção e bandeja de 
retenção para o caso de válvulas deixadas abertas acidentalmente. 

 

Campo de Aplicação 

As bacias de retenção PE são ideais para o armazenamento, trasfega 
e transporte seguro de substâncias contaminantes. 

Benefícios 

 Compatíveis com várias 
Indústrias e com maioria 
das substâncias químicas 
(ver lista de 
compatibilidades p. 21– 
consultar aqui ); 

 Evitam a degradação das 
áreas de trabalho e 
garantem a segurança dos 
seus utilizadores; 

 Elevada durabilidade. O 
tratamento anti-UV evita o 
aparecimento da corrosão; 

 Elevada versatilidade. 
Permite o armazenamento 
de hidrocarbonetos, sais 
metálicos, ácidos, bases, 
solventes e álcoois; 

 Estanquicidade garantida; 

 Possibilidade de 
movimentação (mesmo 
carregadas) devido aos 
orifícios para colocação dos 
garfos dos empilhadores (a 
referência 117042 permite 
a entrada dos garfos do 
empilhador pelos quatro 
lados); 

 Permitem uma otimização 
de espaço, devido à sua 
construção em altura 
(ref.117042); 

 Fáceis de limpar devido à 
grelha removível. 
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