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Den unikke og patenterede Hexa-Cover®
overdækning er ideel til stort set alle former for
væsker og sikrer bl.a. effektiv reduktion af:
•
•
•
•
•

Lugt
Emission
Varmetab
Fordampning
Organisk- / algevækst

Endvidere er Hexa-Cover® særdeles effektivt til at
afskrække fugle og andet fra at lande på væsken
(sikrer at behovet for oprensning minimeres ligesom
risikoen for E. coli reduceres significant).
Siden lanceringen i 2004 har Hexa-Cover®
etableret sig som den globalt førende løsning
inden for flydende overdækning og anvendes i
dag på stort alle typer - og størrelser - af bassiner,
laguner, reservoirer, containerer, tanke etc.
Ligeledes anvendes Hexa-Cover® i dag inden for
stort alle erhverv og industrier.
Hexa-Cover®:
• Solid og robust (lang levetid)
• Ingen svage punkter, ingen blæse- / injektionshuller
• Ingen hulrum (som øger risiko for brud)
• Tåler regn, sne og frost
• Ingen åbninger (hvor sandpartikler, alger etc.
kan optages)

Mulige anvendelser er mange, og omfatter fx:
Vand:

Spildevand
Drikkevand
Køle- og procesvand
Overfladevand
Vandingsvand

Industri:
Perkolat
Afkog
Kemikalier
Oil & Gas:
Spill-over Tanks
Emergency Tanks
Frac Water Tanks
Boil Feed Water			
Landbrug:
Opbevaringstanke ved biogasanlæg
Gylletanke og laguner
Drikketrug
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®

Hexa--Cover sikrer:
•
•
•
•
•
•

Op til 99% overdækning af overfladen
Op til 95% reduktion af fordampning
Op til 96% vedvarende reduktion af emission
Op til 96% vedvarende reduktion af lugt
Markant reduktion af organisk- /algevækst
Markant reduktion i varmetab (heatflux reduceres
med 74%)

®

Hexa-Cover® fordele:

Hexa-Cover findes i 2 størrelser:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hexa--Cover R90
Diagonalmål		
180 mm
Højde			50 mm
Vægt			120 g
Vægt per m2		
5,15 kg
Antal per m2		
43 stk

Nem installation uden brug af særligt udstyr
Kan installeres i fuld såvel som i tom tank
Automatisk distribution på væskeoverfladen
Automatisk tilpasning ved ændret niveau
Passer til alle udformninger og geometrier
Nem at tilpasse ved ændret overfladeareal
Fri adgang til væsken
Ingen driftsomkostninger
Ingen reparationsomkostninger
Ingen vedligeholdelsesomkostninger
Ingen forsikringsomkostninger
Upåvirket af regn, sne og frost
Tillader installation af beluftning
Usynlig - skæmmer ikke landskabet
Gunstig pris
10 års garanti
Forventet levetid på 25 år

®

Hexa--Cover er tillige den optimale miljømæssige
løsning - produceret af genbrugsplast og uden
brug af skadelige stoffer.
®

Hexa-Cover er solid, robust og med særdeles
lang levetid.

®

Big Bag		
1,0 m x 1,3 m x 2,5 m
Indhold		
50 m2
Vægt			265 kg

®

Hexa-Cover R114
Diagonalmål
228 mm
Højde			70 mm
Vægt			243 g
6,80 kg
Vægt per m2		
2
28 stk
Antal per m 		
Big Bag		
1,0 m x 1,3 m x 2,5 m
Indhold		
40 m2
Vægt			275 kg

Testet af DLG Testzentrum, Tyskland
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Hexa-Cover® :
Big Bag - levering og installation

Hexa-Cover® :
Big Bag - levering og installation

Hexa-Cover® :
Installation i tom tank er muligt (max 5m faldhøjde)

Hexa-Cover® :
BULK - levering og installation

Hexa-Cover® :
BULK - levering og installation

Hexa-Cover® :
Automatisk tilpasning til ændret væskeniveau
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