Doświadczenia naszych klientów:
Plainsur – Tankgo® IBC
Firma Plainsur S.A. znajduje się w miejscowości Alcala de Guadaira, w prowincji
Andaluzja w Hiszpanii
Plainsur jest jedną z ważniejszych firm w branży przemysłowej w Andaluzji, opracowuje i dystrybuuje
produkty chemiczne w różnych pojemnikach typu IBC.
Plainsur specjalizuje się w nieorganicznych substancjach korozyjnych, rozpuszczalnikach, żywicach,
poliestrach, epoksydach, włóknach szklanych, poliuretanie, silikonach, kevlarach itp.
Procesy produkcyjne i logistyczne są w 100% pod nadzorem wykwalifikowanych
techników, spełniając wszystkie wymagania najbardziej wymagających klientów.

PLAINSUR wykorzystywał różne pojemniki typu IBC do dystrybucji
niebezpiecznych produktów chemicznych. Ich flota obejmowała różne typy
pojemników pochodzące od różnych producentów, zasadniczo były to pojemniki
IBC z metalowym koszem, formowane wtryskowo z rozdmuchem.
Zidentyfikowane problemy:
• KONSERWACJA I ŚRODOWISKO: produkty chemiczne powodujące korozję
części metalowych były zardzewiałe i trudne w utrzymaniu. Istniało również
potencjalne zagrożenie dla środowiska spowodowane wyciekiem.
• WYGLĄD: Klienci firmy Plainsur narzekali na wygląd pojemników
(zardzewiałe, zużyte).
• OCHRONA i bezpieczeństwo operatorów: cienkie ściany oraz niektóre złej
jakości zawory powodowały niekontrolowane wycieki zarówno w magazynie
jak i u klientów.
Firma Plainsur szukała nowych i bezpiecznych opakowań z
certyfikatem UN dążąc tym samym do zapewnienia 100%
bezpieczeństwa operatorom.
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Rozwiązania firmy Schoeller Allibert
Zaproponowaliśmy gamę pojemników UN / ADR IBC TANKGO®
PLAINSUR używa wersji 500 litrowej stosowanej do produktów o
wysokiej gęstości, takich jak 50% wodorotlenek sodu i 98% kwas
siarkowy.
Wersja 1000 litrowa jest odpowiednia dla wszystkich innych
substancji.
Główne problemy natychmiast zostały rozwiązane:
• Obniżono koszty utrzymania
• Ograniczono ilość reklamacji ze strony klientów
• Zredukowano ilość wycieków spowodowanych przeciekami na
zaworach
• Bezpieczeństwo zarówno podczas napełniania jak i opróżniania
zwiększyło się.
• Poprawiono wizerunek marki PLAINSUR dzięki czystemu i
solidnemu wyglądowi Tankgo®
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Główne zalety TANKGO®
BEZOBSŁUGOWOŚĆ
W 100% wykonany z plastiku z samonośną strukturą
KONTENER DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU
WSZECHSTRONNOŚĆ
Najbardziej popularne produkty w naszych zbiornikach to
produkty żrące, na przykład: kwas chlorowodorowy/ kwas
mrówkowy/ kwas fosforowy/ kwas azotowy/ kwas siarkowy/
woda utleniona/ amoniak/ wodorosiarczan sodu/ chlorek żelaza/
chlorek żelazowy/ wodorotlenek potasu/ wodorotlenek sodu /
polichlorek aluminium/ siarczan tlenku glinu / i inne.
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BEZPIECZEŃSTWO
• W trakcie przewożenia

• W trakcie napełniania

• W trakcie opróżniania
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Szeroki wybór zaworów kulowych
Zawór kulowy DN50:
• PPRFV
•
•
•

EPDM SEAL
VITON SEAL
EPDM FOOD CONTACT

• PE Z PVDF
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www.schoellerallibert.comm/pl
webshop.schoellerallibert.com

Innovating your logistics for a better world

