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Multifunkční skládací vana Unique
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Tento dokument slouží k seznámení s obsluhou a vlastnostmi Multifunkční skládací vany 
Unique (dále jen „vana“). Dokument obsahuje důležité informace, jak vanu odborně používat 
a zvýšit její spolehlivost a životnost. Dokument musí být vždy k dispozici v místě použití 
vany. Uchovávejte ho vždy společně s vanou. Obsluha je odpovědná za bezpečné používání 
vany v souladu s pokyny v tomto Návodu k použití, a to i ve vztahu ke třetím osobám. Máte-li 
pochyby o správnosti používání vany, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného dealera.

Multifunkční skládací vana Unique je navržena speciálně pro záchyt unikajících nebezpečných látek 
v průmyslových halách. Je přenosná, lehká, skladná, má tvarovatelnou konstrukci a je snadno sestavitelná pouze 
ve 2 krocích. Vanu je možné vyrobit z široké škály typů materiálů – je tedy vhodná do jakéhokoliv prostředí. 
Může být umístěna pod nádrže s chemickými látkami, kontejnery, potrubí, barely apod. Zároveň může být 
použita i jako záchytná vana v případě dekontaminace strojů a vozidel. 

Multifunkční skládací vana Unique

Balení produktu obsahuje:

1× Skládací vanu vč. příslušného počtu pevných nebo 
skládacích bočních vzpěr (dle výběru zákazníka)

1× Návod k použití vč. záručního listu

+ případné příslušenství

Plastové matice 
M6 k zajištění 

boku vany

Skládací 
boční vzpěra

Možnost 
výpustného otvoru

Pevná boční vzpěra
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Technická specifikace vany
Vana je vyráběna z odolných průmyslových textilií se speciální povrchovou úpravou různých stupňů požární 
a mechanické odolnosti, aby byla použitelná v co nejširším spektru oblastí. 

Vnější boční vzpěry jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli (příp. z pozinkované oceli). Skládají se z odnímatelné 
stabilizační části (pevná varianta a/nebo skládací varianta) a části, tzv. kování, které je nedílnou součástí 
horního okraje vany. Kování je vybaveno jednoduchým Quick-Lock zámkem, do kterého se vzpěra jednoduše 
ukotví. Díky tomuto principu je vana rychle sestavena pouze ve dvou krocích – rozprostření plachty a ukotvení 
bočních vzpěr. 

Montáž pevných bočních vzpěr se přednostně provádí směrem pod dno vany A . Výhodou je, že v případě 
potřeby umožňuje konstrukce zámků vzpěr vany montáž těchto vzpěr také směrem od vany B , např. je-li ve 
vaně umístěna paleta nebo jiný předmět zasahující těsně k vnitřnímu okraji vany. 

A B C

Pozor! Je-li více pevných bočních vzpěr za sebou na jedné straně vany nasazeno směrem od vany, je nutné 
zajistit stabilitu vany jejich zatížením, nebo ukotvením k podlaze pomocí připraveného otvoru C . 

Pozor! Přejíždění boku vany

 k Zámky Quick-Lock umožňují jednoduché vyjmutí vzpěry – bok vany je tak možné snadno přejet.

 k Montáž skládací varianty boční vzpěry je rychlá a umožňuje sklopení boku vany (obr. 4 a 5) bez nutnosti 
demontáže vzpěry.

Pokud je to možné, vyhněte se přímému přejetí vzpěry/kování – chráníte je před poškozením.

Upozornění – skládací vzpěry a kování jsou konstruovány pro přejíždění gumovými koly. Nikdy je nepřejíždějte 
tvrdými (plast, kov) koly manipulační techniky. 

1 2 3 4 5
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Technická specifikace bočních vzpěr

Všechny boční vzpěry lze objednat z jednoho ze tří materiálů: AISI 304 (nerezová ocel) 
 AISI 316 (chemicky odolná nerezová ocel) 
 DX51 + Z (pozinkovaná ocel)

Každou vanu lze v případě potřeby opatřit výpustným otvorem a kulovým ventilem. 

Taška na vanu není standardní součástí produktu. Tašku je možné dodat na vyžádání.

Specifikace materiálu a jeho chemická odolnost
Vanu je možné vyrobit dle požadavků zákazníka. Ten může specifikovat nejen velikost, ale po odborné 
konzultaci s obchodníkem také materiál, ze kterého má být vana vyrobena, aby byla použitelná v konkrétním 
prostředí (průmyslové výrobní haly, průmyslové sklady, aj.). 

Název Výška vzpěry (mm)

Pevná boční vzpěra 100 200 300

Skládací boční vzpěra 100 200 300

Název

Označení požární, mechanické a speciální odolnosti materiálu

Kapacita 

Rozměr

Serial-No

Made in EU

Item

Product name
Category of resistance
Capacity

Multifuncional 
spill berm
10 × 6 × 0,2 m

UNIQUE ADN 800 l

Vzhledem k širokému spektru typů produktu je každá vana opatřena etiketou s konkrétní specifikací.
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Návod na sestavení vany do pohotovostní polohy
Vanu rozprostřete do rovné plochy. Ke každému boku vany si připravte požadovaný počet bočních vzpěr. 
Boční vzpěry ukotvěte zacvaknutím do Quick-Lock zámku na horním okraji vany.

Ilustrovaný návod na sestavení Multifunkční skládací vany Unique

RC RRC

4 ×

Obecné informace
Při používání van se řiďte tímto Návodem k použití a dodržujte veškerá uvedená bezpečnostní upozornění.

1. Vany jsou koncipovány jako prevence úniku 
nebezpečných látek do okolního prostředí a slouží 
k jejich okamžitému zachycení.

2. Vany se vyrábějí v různých rozměrech 
a provedeních.

3. Konstrukce van je tvarovatelná a přizpůsobivá 
terénním nerovnostem a dalším překážkám.

4. Stabilitu vany zajišťují boční vzpěry ukotvené 
Quick-Lock zámkem.

5. Vany lze vyrobit z různých typů materiálů, aby plně 
vyhovovaly požadavkům a nárokům konkrétního 

prostředí, ve kterém budou používány – např. 
samozhášivé, antistatické, apod.

6. Vany nejsou určeny pro dlouhodobé skladování 
agresivních látek. 

7. Taška na vanu není standardní součástí produktu. 
Lze ji dodat na vyžádání.

8. Vany lze na vyžádání vybavit výpustným otvorem 
a kulovým ventilem.

R CLICKA CB CLICK

Pevná boční vzpěra Skládací boční vzpěra
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Pokyny pro manipulaci a bezpečnostní upozornění
1. Skládací vanu pokládejte pokud možno na rovný podklad.

2. Dbejte na to, aby pod vanou nebyly ostré nebo špičaté předměty jako střepy skla, hřebíky, ostré kameny 
apod., které by mohly dno vany mechanicky poškodit. 

3. Výrobek nepřibližujte k ohni nebo k jiným přímým tepelným zdrojům. 

4. Vany jsou odolné vůči velkému množství různých kapalin a sypkých materiálů.

5. Vany nejsou určeny pro dlouhodobé skladování agresivních látek.

6. Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat 
také po té, když je produkt po zásahu nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí 
při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit 
mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému 
poškození a protržení.

7. Neposouvejte ani netahejte naplněnou vanu po zemi – na mechanické poškození dna se záruka 
výrobce nevztahuje. 

8. Po každém použití je nutné vanu důkladně omýt a očistit vhodnými čistícími prostředky a nechat 
důkladně oschnout – viz údržba a skladování (str.7).

9. Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci s nebezpečnými kapalinami a s látkami škodlivými 
pro životní prostředí. 

10. Dbejte na dodržování všech nezbytných preventivních opatření pro osobní bezpečnost, jako je používání 
ochranných pomůcek apod.

11. Pozor! Přejíždění boku vany – zámky Quick-Lock umožňují jednoduché vyjmutí vzpěry – bok vany je tak 
možné snadno přejet. Montáž skládací varianty boční vzpěry je rychlá a umožňuje řízené sklopení boku 
vany (str. 3) bez nutnosti demontáže vzpěry. Pokud je to možné, vyhněte se přímému přejezdu vzpěry/kování 
– chráníte je před poškozením.

12. Upozornění – skládací vzpěry a kování jsou konstruovány pro přejetí gumovými koly. Nikdy je nepřejíždějte 
tvrdými (plast, kov) koly manipulační techniky.

Doporučené doplňkové příslušenství
K Multifunkční skládací vaně Unique je možné za příplatek dokoupit následující doplňkové příslušenství:

 k taška na vanu

 k výpustný otvor – typ dle velikosti vany

 k kulový ventil – typ dle velikosti vany

 k ochranná podložka pod vanu

Jako nadstandardní příslušenství lze dokoupit také oba typy bočních vzpěr, např. v případě ztráty nebo zničení 
vzpěr, které byly dodány jako standardní součást vany.
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Údržba a skladování
Po odčerpání a předepsané ekologické likvidaci zachycené látky musí být výrobek vymyt příslušným 
neutralizačním prostředkem (u agresivních látek), vlažnou vodou nebo jiným vhodným čistícím prostředkem. 
Konstrukce vany umožňuje její úplné rozprostření bez jakýchkoliv záhybů. Při čištění vanu včetně rohů zcela 
rozeberte – viz obrázek. Vany doporučujeme skladovat složené v transportní tašce, aby nedošlo k jejich 
poškození v době, kdy se nepoužívají. Před složením vany je nutné ji důkladně osušit. Dlouhodobě vanu 
skladujte na suchém místě mimo dosah UV záření.

Důležité kontakty
Výrobce a kvalifikovaný servis: 
Metal Arsenal s.r.o. 
Poděbradova 1920 
289 22 Lysá nad Labem 
Česká republika

info@eccotarp.com 
T: +420 325 514 723 
T: +420 737 802 153 
T: +420 777 472 640

Opravy
Veškeré opravy skládacích van smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci výrobce. Při neodborné opravě nebo 
konstrukční změně výrobku není zaručena jeho správná funkčnost. Při hlášení žádostí o opravy, objednávkách 
příslušenství nebo reklamacích se obracejte výhradně na vašeho kvalifikovaného dodavatele.

Záruční podmínky
Záruční doba je uvedena na garančním certifikátu na poslední straně tohoto Návodu k použití. Trvá 24 měsíců 
a začíná dnem, který je vyznačen na zmíněném garančním certifikátu. Záruka se nevztahuje na běžné 
opotřebení výrobku a na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nerespektování informací 
uvedených v tomto Návodu k použití. 
Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat 
také po té, když je produkt po zásahu nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí 
při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit 
mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému 
poškození a protržení.

Likvidace
Likvidace produktu musí být provedena v souladu se zákonnými předpisy a s interními směrnicemi uživatele.
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Záruční list
Na zakoupený výrobek je poskytována  
záruka 24 měsíců.
 

Záruka se vztahuje:

na závady způsobené výrobní vadou použitého materiálu – zejména netěsnost v místě svárů, vadou na kování 
a případné další poškození nezpůsobené prokazatelně nesprávným zacházením uživatelem nebo jakoukoli 
úpravou výrobku. 

Záruka se nevztahuje:

na škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem a nedodržováním „Návodu k použití“ – např. 
proříznutí či jiné mechanické poškození nádrže, při umístění na nevhodném místě s ostrým podkladem, 
prodření dna, či umístění výrobku v blízkosti otevřeného ohně a podobně. 
Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat 
také po té, když je produkt po zásahu nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí 
při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit 
mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému 
poškození a protržení.

Výrobce neručí za přímé i nepřímé škody způsobené nesprávným, 
jiným než doporučeným použitím výrobku.

Reklamaci je třeba uplatnit nejdéle do 24 měsíců od zakoupení výrobku u svého dodavatele. Při uplatňování 
reklamace předložte společně s reklamovaným výrobkem zápis o reklamaci, výrobní číslo výrobku, doklad 
o nákupu, vhodnou fotodokumentaci, případně podrobný popis okolností, při kterých došlo k závadě.

Název výrobku:

Razítko  
a podpis: 

V případě 
problémů 
kontaktujte: 

Výrobní číslo: 

Datum prodeje:

Popis závady/
reklamace:
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