
Skládací 
nouzové 
vany EC 01 
a EC 02

Univerzální skládací vaničky 
je vhodné pro použití např. 
při haváriích a nehodách, kdy 
dochází k úniku nebezpečných 
látek.  V rozloženém stavu 
minimalizují potřebu místa pro 
uskladnění. Důmyslná konstrukce 
umožňuje velmi rychlé složení 
bez použití nářadí a doplňkových 
dílů. Materiál, provedení a nízká 
cena umožňují likvidaci vaničky 
společně s odpadem. 

	q Blesková připravenost

	q Dva druhy - EC 01 
(univerzální použití) 
a EC 02 (zkonstruována 
s ohledem na rozměry ADR sad)

	q Nízká cena

	q Odolává všem běžně se vyskytujícím 
chemikáliím

	q Možnost likvidace 
společně s odpadem

Pro záchyt 
a krátkodobé ukládání 
kontaminovaného odpadu

EC 01 – univerzální použití

EC 02 – zkonstruována 
s ohledem na rozměry 
ADR sad
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Hasiči Doprava Voda, půda, les

Průmysl
Likvidace  
havárií

Hobby
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Příklady 
použití

Vany jsou 
stohovatelné

Postup složení 
je jednoduchý 

a rychlý

Ohnuté okraje 
slouží jako madla 

při manipulaci

Technické detaily
Materiálem jsou speciální třívrstvé polypropylénové desky zaručující vysokou tuhost vaničky. 
Vanička je vodotěsná a odolává povětrnostním vlivům a chemickým látkám. Je použitelná při teplotách od –20 °C do +130 °C. Samotný materiál je odolný 
teplotám do 165 °C.
Chemická odolnost proti všem rozpouštědlům při 20 °C, vodným roztokům organických solí, mineráliím, louhům a běžným kyselinám do teploty 60 °C 
(viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu).

Název Rozměry (mm) Rozměry v přepravním, 
nesloženém stavu (mm)

Hmotnost (g) Maximální hmotnost  
náplně (kg)

Maximální naplnitelnost  
kapalinou (l)

EC 01 – Skládací nouzová vana 600 × 400 × 120 728 × 525 × 12 500 10 15 (o maximální teplotě 130 °C) 
6 (při manipulaci)

EC 02 – Skládací nouzová vana 500 × 330 × 60 285 × 380 × 25 300 5 3
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EC 02 – 
zkonstruována 
s ohledem 
na rozměry 
ADR sad
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