
Uzglabāšanai un transportēšanai

Vircas tvertne



▪ Ilgs kalpošanas laiks

▪ Izturīgs kompozītmateriāla izstrādājums

▪ Minimāla nepieciešamība pēc apkopes

▪ Noturība pret koroziju un agresīvu 
 vielu iedarbību

▪ Plašs standarta izmēru klāsts

▪ Pieejami individuāli risinājumi 
 atbilstoši projekta prasībām

▪ Iespējams uzstādīt ar vai bez 
 betona pamatnes

Transportēšanas tvertne - pielāgota transporta izmēriemVertikāla tvertne - ar peldspējas novēršanas pamatni



Ieplūdes / izplūdes caurule ar atlokuVentilācijas caurule Tvertnes lūka ar atloku

Scan-Plast vircas tvertni izgatavo no 
kompozītmateriāla, kas to nodrošina ar tādām 
nozīmīgām īpašībām kā ūdensnecaurlaidību, 
noturību pret agresīvu vielu iedarbību, ilgu 
kalpošanas laiku u.c. būtiskām īpašībām.

Vircas tvertne var tikt izgatavota pēc individuāliem 
izmēriem, ar tilpumu no 3 līdz 100 m3, tostarp ir 
pieejami tabulā redzamie horizontālās pazemes 
tvertnes standarta izmēri. Piedāvājumā arī 
vertikālas pazemes vircas tvertnes. 

Pazemes horizontālās tvertnes standarta 
komplektācijā ietilpst: lūka, lūkas pagarinājums, 
GRP vāks ar eņģi un vietu slēdzenei, ieplūdes/izplūdes 
caurule un ventilācijas pievienojums.  
Pieejams arī papildu aprīkojums: iekšējās kāpnes, 
papildu lūka, ieplūdes/izplūdes caurule, kā arī cits 
aprīkojums saskaņā ar projekta prasībām.
 
Iespējami individuāli risinājumi. Scan-Plast 
transporta tvertnes tiek izgatavotas atbilstoši 
transporta izmēriem un specifikai.

Ilgtermiņa risinājums –
vircas savākšanai, uzkrāšanai un pārvietošanai

Horizontāla cilindriska pazemes tvertne

Tvertnes kopējais tilpums, m3

10 1600 5210

15 1600 7700

20 2000 6660

30 2000 9840

50 2800 8530

80 3000 11760

90 3000 13170

Tvertnes diametrs, mm Tvertnes garums, mm
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Tālr.  (+371) 634 97 900
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sales@scan-plast.lv
www.scan-plast.lv

Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam un 
visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - tādas kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes galvenokārt tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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