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Gebruiksaanwijzing
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De ECCOTARP ET draagtas is zo ontworpen dat het opgevouwen produkt een minimale ruimte inneemt en
gemakkelijk op te bergen is. Het is dan op ieder moment gebruiksklaar om mensen, goederen en het milieu te
beschermen.

Volledig uitgevouwen kan de ECCOTARP ET gebruikt worden als een beschermende grondmat;
daar waar direct kontakt met de grond beter vermeden wordt zoals bij het werken onder een voertuig, een
vliegtuig, een opslagtank of op een bouwwerf.
Het kan ook gebruikt worden als een afdek zeil tegen regen, sneeuw, zon of luchtvervuiling.
ECCOTARP ET is ook bruikbaar voor het opslaan van goederen in het algemeen.
ECCOTARP ET kan ook gebruikt worden als een flexibele opvangbak voor lekken; vooral nuttig voor
brandweer en bij reddingsoperaties.
Dankzij het flexibel ontwerp is het in bijna alle omstandigheden inzetbaar;
b.v. bij het werken aan voertuigen en opslagtanks, in de industrie,op boorplatforms, in mijnen, op
bouwwerven,in de bosontginning, door militairen en bij lekken op schepen.

GEBRUIK
Open vouwen voor gebruik (foto 3). Maak een bak door de haken op de 4 hoeken vast te maken (foto 1).
De bak is geschikt voor vloeistoffen, chemicaliën, benzine, stof, stenen, afval, mest, zand, enz.
Om de bak gemakkelijk verplaatsbaar en steviger te maken is de ECCOTARP ET uitgerust met stalen kabels
en karabijnhaken.
Deze kabels kunnen ook gebruikt worden om de ECCOTARP ET op te heffen.
De maximale belasting bedraagt 50 Kg,zoals aangeduid op de ingebouwde niveau indicator.
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VERPLAATSEN

3

ECCOTARP ET moet verplaatst worden door minstens 2 personen, of door gebruik te maken van technische
hulpmiddelen zoals kranen, vorkliften, enz.
Bij het oppakken moet een gelijkmatige druk uitgeoefend worden (zie foto 4).
Vermijdt het plaatsen op extreem ruwe ondergrond omdat dit het materiaal kan beschadigen.
Let er ook op om de maximale belasting niet te overschrijden.
Plaats de ECCOTARP ET bij voorkeur op een vlakke ondergrond zonder scherpe voorwerpen zoals glas,
nagels, scherpe stenen, enz.
Voor bijkomende veiligheid en bescherming bevelen wij het gebruik aan van de ECCOTARP ET mat als een
toebehoren (Product Code ET 09 & ET 10).

CHEMISCHE BESTENDIGHEID EN REINIGEN

Distributor

ECCOTARP ET is bestand tegen chemicaliën zoals aangegeven in onze chemische bestendigheidslijst.
Na het ledigen van de ECCOTARP ET kan hij gereinigd worden met chemicaliën of met warm water en zeep.
Respecteer de lokale milieu wetgeving bij het weggieten van het met kuisproducten vervuilde water.
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obchod@metalarsenal.eu
+420 737 802 153
+420 733 603 374
www.eccotarp.eu

