
Dopuszczenia:

Pojemnoœæ nominalna przybli¿ona:

       Ciê¿ar (w kg) i przybli¿one wymiary (w mm):

Do transportu materia³ów niebezpiecznych

z grupy II lub III o gêstoœci do 1.9.

Zgodnie z zaleceniami ONU (UN) i przepisami

RID/ADR i IMDG.

1000 litrów (-0 +6%), (845 litrów maksymalnie)

Kontener IBC SLX 820, poj. 820 litrów
IBC (Intermediate Bulk Container) SLX 820 mo¿e byæ nape³niany produktami o gêstoœci do 1.9 z wyj¹tkiem gdy jest na palecie drewnianej  z mocowaniem – wtedy gêstoœæ produktu 
nie mo¿e przekraczaæ 1.4.

IBC SLX 820 jest przeznaczony do przechowywania i transportu  produktów chemicznych, petrochemicznych, spo¿ywczych i innych. Pozwala zoptymalizowaæ, usprawniæ i obni¿yæ 
koszty magazynowania i transportu produktów w porównaniu z innymi typami konwencjonalnych opakowañ.

IBC SLX 820 jest wyposa¿ony w 820 litrowy zbiornik z polietylenu wysokiej gêstoœci (PEHD/HDPE) wykonany metod¹ wyt³aczania z rozdmuchem i spust dolny z zaworem. Ustawiony jest 
na palecie (drewnianej, plastikowej lub metalowej) w ochronnej klatce zabezpieczaj¹cej. Zbiornik jest pó³przezroczysty. Dostêpne s¹ równie¿ inne kolory zbiornika, zabezpieczaj¹ce przed 
promieniowaniem UV i temperatur¹: czarny i mlecznobia³y.

ZAMKNIÊCIE Ø 150mm lub Ø 220mm

Kolor

Technologia produkcji

Materia³

Sposób mocowania na zbiorniku

Si³a dokrêcania

Uwagi

Czarny

Wtrysk

PEHD

Nakrêcane

Ø 150mm, 50/70 Nm
Ø 220mm, 80/100 Nm

- Mo¿liwe systemy: odgazowania, 
  nagazowania i szybkiego opró¿-
  niania z zabezpieczeniem przed 
  niepo¿¹danym otwarciem (opcja).
- Zamocowanie zabezpieczenia 
  przed niepo¿¹danym otwarciem.

NARO¯NIKI 
OCHRONNE

Kolor Czarny

Materia³ PEHD

Technologia produkcji Wtrysk

Tylko dla IBC 
w wersji UN

OZNACZENIA 
NA ZBIORNIKU

Data produkcji zbiornika, 
data monta¿u IBC (kontenera) 
Loga: PEHD, SOTRALENTZ Emballage

PALETA
Uk³adanie na rega³ach, 
uk³adanie w stertê jeden 
na drugim, mocowanie

METAL

Tak

PLASTIK

Tak

DREWNO

W zale¿noœci
od modelu

Wzmocnienia na obwodzie Tak Wkrótce w ofercie Nie
Bez wzmocnieñ na obwodzie Wkrótce w ofercie Tak Tak

Materia³ Stal galwanizowana PEHD Drewno
Technologia produkcji Wyt³aczanie  

i zgrzewanie
Wtrysk Monta¿

Uwaga - Paleta drewniana mo¿e byæ zabezpieczona IPPC 15

Paleta metalowa

Paleta plastikowa

Paleta drewniana 
z mocowaniem

TABLICE 
IDENTYFIKACYJNE

Pojedyncza (szer. 331, wys. 390mm)
Podwójna (szer. 667, wys. 390mm)

Materia³

Uwagi

Stal galwanizowana.

- W wersji standard jedna (1) tablica pojedyncza 
   na stronie przedniej, dodatkowe tablice w opcji.
- W wersji UN tablice pojedyncze lub podwójne 
   umieszczone na stronie przedniej i tylnej,  
   dodatkowe tablice w opcji.
- Tablica na stronie przedniej posiada etykietê  
   z numerem zezwolenia UN i kodem kreskowym 
   EAN 13.

KLATKA OCHRONNA Z drutu ze stali walcowanej

Zgrzewana automatycznieTechnologia produkcji

Kolor

Uwaga

Szary

- Zabezpieczona antykorozyjnie oraz 
  pokryta pow³ok¹ polimeryzowanego 
  poliestru epoksydowego.

SPUST DOLNY Zawór 2-calowy Os³ona (opcja)

Materia³ PEHD PEHD

Bia³y lub czarny
(ochrona przed UV)

CzarnyKolor

Technologia 
produkcji Wtrysk i monta¿ Wtrysk

Uwagi - Zawór dostarczany jest razem z wylewk¹.
- Zawór wyposa¿ony jest w potrójne zabezpieczenie: 
  zawleczka na dŸwigni, zapieczêtowanie (kapsel zgrzany 
  termicznie),  korek zamykaj¹cy.
- Uszczelka zaworu z EPDM lub VITON, w razie w¹tpliwoœci
  co do  wyboru prosimy skonsultowaæ siê z Sotralentz.
- Numer seryjny jest t³oczony na korpusie zaworu.
- Dostêpny jest równie¿ spust dolny 3-calowy.

Budowa zaworu XXL 2”,
Sotralentz Emballage  

Kolory d¿wigni:
- czerwony: 
  uszczelka z EPDM
- bia³y: uszczelka 
  VITON

Katalog zaworów dostêpny
na www.sotralentz.com.pl

   PRZÓD                                             BOKI                                       GÓRA

Ciê¿ar w zale¿noœci od rodzaju palety (-1/+3 kg) Wymiary (+/-10 mm)

WysokoœæMetal Plastik Drewno D³ugoœæ Szerokoœæ

98059.0 64.0 60.0 1200 1000

Mo¿liwe iloœci za³adunku kontenerów w zale¿noœci od rodzaju transportu:

Rodzaj transportu 3TIR 120m 3TIR 70m Kontener ISO 40 stóp Kontener ISO 20 stóp

Iloœæ IBC 90 32 44 20

 Zalecane wysokoœci sk³adowania:

    (B) – paleta drewniana z mocowaniem

    (A) – pozosta³e palety

1             
sk³adowanie dynamiczne

(w transporcie).
Przy gêstoœci produktu: 

> 1.4 (A)
> 1.2 (B)

1 na 1
sk³adowanie dynamiczne        

Przy gêstoœci:
< 1.4 (A)
< 1.2 (B)

2 na 1 (B i A)                         
sk³ad. statyczne        
(magazyn, plac)

§
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Paleta drewniana 

Przy palecie  plastikowej uk³adanie maksymalnie:
2 na 1 przy gêstoœci < 1.4
1 na 1 przy gêstoœci > 1.4

3 na 1 (A)                         
sk³ad. statyczne        



Instrukcja u¿ytkowania kontenerów IBC SLX marki SOTRALENTZ

Jak wybraæ kontener IBC SLX ?

Sotralentz Packaging doradza i pomaga wybraæ klientowi odpowiedni kontener uwzglêdniaj¹c substancjê, sposób jej sk³adowania, transport wewnêtrzny 
i zewnêtrzny oraz jej wykorzystanie ostateczne.

Odpowiedzialnoœæ za odpowiedni dobór kontenera do substancji jest po stronie klienta-u¿ytkownika. To on obowi¹zkowo powinien siê uperwniæ, ¿e dane 
opakowanie, jego zawór i uszczelki s¹ odpowiednie dla danej substancji. Nale¿y sprawdziæ katalog zaworów Sotralentz.

Wysokoœæ sk³adowania statycznego (magazyn) i dynamicznego (transport) jest uzale¿niona od gêstoœci substancji oraz stosowanego transportu 
wewnêtrznego. W przypadku gêstoœci powy¿ej 1.2 trzeba zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ zw³aszcza przy sk³adowaniu dynamicznym czyli w transporcie. 
Nale¿y sprawdziæ karty opisu technicznego IBC, gama SLX.

1. Sk³adowanie kontenerów.

Nale¿y wykluczyæ magazynowanie w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a (grzejników, ciep³ych zbiorników, ciep³ych przewodów kanalizacyjnych itp.) i miejsc nara¿onych 
na iskrzenie.

Nie magazynowaæ kontenerów w miejscach brudnych.

Unikaæ d³u¿szego magazynowania na zewn¹trz i bezpoœredniego wystawienia na dzia³anie promieni UV.

2. Nape³nianie kontenerów.

Sprawdziæ czy wylewka i urz¹dzenia do nape³niania nie spowoduj¹ uszkodzenia kontenera a szczególnie jego zamkniêæ.

Po nape³nieniu pokrywa wlewu powinna byæ szczelnie dokrêcona.

Jeœli jest to niezbêdne nale¿y zastosowaæ pokrywy z odpowietrzeniem (do odgazowania lub napowietrzenia).

3. Nape³nianie kontenerów substancj¹ ciep³¹.
oMo¿liwe jest osi¹gniêcie temperatury 80 C w nastêpstwie nape³niania, stan ten mo¿e jednak trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 48 godzin. W przypadku okresu d³u¿szego 

otemperatura nie mo¿e przekroczyæ 60 C.

Stan kontenera powinien byæ sprawdzany w przypadku gdy temperatura w momencie jego nape³niania jest podwy¿szona. Niektórych substancji chemicznych 
onie nale¿y ³¹czyæ z polietylenem wysokiej gêstoœci w temperaturach powy¿ej 25 C.

Po nape³nieniu kontenera ciep³¹ substancj¹ pokrywa powinna byæ otwarta a¿ zawartoœæ siê och³odzi do temperatury otoczenia lub nale¿y zastosowaæ 
pokrywê z urz¹dzeniem odgazowuj¹cym.

4. Magazynowanie, transport wewnêtrzny i zewnêtrzny kontenerów nape³nionych.

U¿ywaæ podnoœników przystosowanych do kontenerów. W szczególnoœci nie u¿ywaæ urz¹dzeñ mog¹cych uszkodziæ krawêdzie palet metalowych. 
W przypadku w¹tpliwoœci prosimy o kontakt.

Sk³adowaæ tylko na pod³o¿u równym i odpowiednio utwardzonym.

Upewniæ siê, ¿e u¿ytkownik posiada wszystkie informacje o zalecanej wysokoœci sk³adowania kontenerów. Nale¿y sprawdziæ karty opisu technicznego IBC, 
gama SLX.

Kontenery pe³ne, zw³aszcza gdy s¹ ustawione jeden na drugim nale¿y dobrze przygotowaæ do transportu, tak by wykluczyæ ich przemieszczanie siê na 
samochodzie lub w kontenerze morskim.

W przypadku kontenerów na  paletach drewnianych zwróciæ szczególn¹ uwagê na odpowiednie ustawienie jednego na  drugim, paleta górnego powinna byæ 
dobrze osadzona na krawêdzi siatki ochronnej dolnego kontenera.

Ciê¿ar pustego  kontenera na palecie drewnianej jest podany dla warunków normalnej wilgotnoœci otoczenia. W przypadku znacznego wzrostu wilgotnoœci 
ciê¿ar IBC mo¿e wzrosn¹æ.

W przypadku gdy do zaworu pod³¹czony jest w¹¿ nale¿y pilnowaæ aby nie by³ naprê¿ony gdy¿ mo¿e go uszkodziæ.
o oTemperatura sk³adowania kontenera nie powinna byæ ni¿sza ni¿ -40 C i wy¿sza ni¿ 60 C.

5. Oznakowanie i homologacje materia³ów niebezpiecznych.

Oznaczenie  UN potwierdza zgodnoœæ kontenera IBC z zaleceniami wydanymi przez ONZ dotycz¹cymi transportu materia³ów niebezpiecznych oraz 
z przepisami RID/ADR i  kodem IMDG.

Przy u¿ytkowaniu kontenera IBC typu UN do transportu materia³ów niebezpiecznych nale¿y obowi¹zkowo przeprowadziæ kontrolê opakowania najpóŸniej 
w 30 miesi¹cu od daty produkcji widniej¹cej na oznaczeniu UN.

Kontenery intensywnie eksploatowane nale¿y poddawaæ czêstej, szczegó³owej kontroli, a Sotralentz Packaging zaleca wymianê zaworu przed ka¿dym 
nape³nieniem.

Zakres homologacji (gêstoœæ, rodzaj opakowania, ciœnienie) wskazany w oznaczeniu UN jest odpowiedni dla produktów chemicznych zbli¿onych 
w³aœciwoœciami do wody. Dla innych cieczy standardowych zakres ten jest generalnie ni¿szy. Nale¿y oprzeæ  siê na dokumentacji.

Ciœnienie hydrauliczne oznaczone na tablicy wskazuje maksymalne ciœnienie, które kontener wytrzymuje podczas maksimum 10 minut. Nie nale¿y jednak 
opieraæ siê na tej wartoœci w chwili przepompowywania substancji.

Na zbiorniku jest oznaczona skala pojemnoœci  w litrach i galonach amerykañskich. Jest to jednak tylko informacja przybli¿ona i nie mo¿e byæ wykorzystana do 
zawierania transakcji handlowych.

Na zbiorniku kontenera, nad dolnym spustem wyt³oczone s¹ nastêpuj¹ce informacje:

      - data produkcji (miesi¹c i rok),

      - numer seryjny zbiornika,

      - numer seryjny kontenera i oznaczenia: PEHD, SOTRALENTZ, ECOFUT

Zawór ma wyt³oczony numer seryjny na swoim korpusie..
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