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Effektiv overdækning af alle væsker

Danmark: Udvalgte referencer - Vand og Industri

DK-3460

DK-4295

DK-4300 - Holbæk Spildevand A/S

DK-4573

DK-4900 - Nordic Sugar A/S

DK-5270

DK-5610

DK-6340

DK-6950

DK-7000

DK-7730 - Sashimi Royal A/S

DK-7673

DK-8362

DK-8600

DK-9500 - Rockwool International A/S 

Rockwool International A/S - Hobro

”Vi oplever en markant forskel. Der opstår ikke 
tilstopning af filtre på grund af alger. Dette be-
tyder færre driftsstop på fabrikken. Ydermere er 
Hexa-Cover® - i sammenligning med f.eks. telte en 
meget billigere og nemmere løsning. Hexa-Cover® 
koster kun omkring det halve af et traditionelt telt, 
og skal bare hældes i beholderen med væsken, 
så finder de selv mod hinanden og lukker sig stille 
og roligt som et låg over indholdet ligesom de ikke 
skal serviceres eller efterses. Vi meget tilfredse med 
Hexa-Cover®  løsningen - den er miljøvenlig, billig 
og meget let at have med at gøre”

Christian Jensen, Proceschef      

Nordic Sugar A/S - Nakskov

”Vi valgte Hexa-Cover® overdækning af vores 
bassin af flere grunde. Primært fordi Hexa-Cover® 
sikrer en effektiv reduktion af lugtgenerne men 
også fordi, at løsningen er nem og enkel.  

Hexa-Cover® elementerne hældes i, hvorefter de 
automatisk lukker sig som et låg og automatisk 
følger vandstanden op og ned. Levetiden på 25 år 
var et yderligere element. 

Vi er meget tilfredse med  Hexa-Cover®”

Ture Kliving, Miljøansvarlig        



Effektiv overdækning af alle væsker

Holbæk Spildevand A/S - Holbæk

”Vi har termofilt fordøjet biologisk slam, rådnet 
ved 55 grader. Dette sker i rådnetanken, hvorfra 
slammet føres til en åben lagertank. Efterfølgende 
skal slammet afvandes, og vandet fra afvandingen 
ledes til en AnitaMox® proces. 

Denne proces skal helst ligge over 18° hvorfor 
det er vigtigt, at temperaturen ikke falder for lavt i 
lagertanken. 

For at undgå temperaturfaldet har vi installeret 
Hexa-Cover® hvorved vi har reduceret varmetabet i 
lagertanken. Temperaturen i AnitaMox® processen 
er hævet fra 17,2° til 19,7° på trods af 
temperaturer ned til -15°”

Henrik Thygesen, Driftskoordinator        

Sashimi Royal A/S, Hanstholm  

“Siden 2017 har vi haft Hexa-Cover® installeret i 
vores saltvandstank for at forhindre algevækst. 

Vores konklusion er meget klar - Hexa-Cover® er 
en meget effektiv løsning til at undgå algevækst, 
soles afskæres fra at påvirke vandet. 

Endvidere er Hexa-Cover® meget nemt og hurtigt 
at installere, kræver ingen vedligehold, ingen ser-
vice og ingen reparationer. 

Inden vi valgte Hexa-Cover® overvejede vi også 
en tank-top men idet vi stort set bor på stranden 
erkendte vi, at vi behøvende en langtidsholdbar 
løsning uden risiko for at blive ødelagt af vinden.

Vi er meget tilfredse med Hexa-Cover®.”

Christian Bidstrup, Tekniker     



Effektiv overdækning af alle væsker

Udvalgte referencer - Landbrug / Biogas

DK-4200
DK-4460
DK-4912
DK-5220
DK-5500
DK-6100
DK-6600
DK-6650
DK-7320
DK-7500
DK-7550
DK-7650
DK-7660
DK-7755
DK-7755
DK-7700
DK-7860
DK-8464
DK-8620
DK-8830
DK-9300
DK-9500
DK-9700
DK-9870

Lundmosegaard, DK-8464  

”Efter at have prøvet flere andre løsninger, som 
jeg ikke var tilfreds med, har jeg nu valgt at bru-
ge Hexa-Cover® som overdækning. Nu har jeg 
endelig den optimale løsning idet anvendelsen 
af Hexa-Cover® betyder: effektiv lugtdæmpning, 
meget let og simpel installation, ingen opsyn og 
vedligehold samt ikke mindst en meget lettere 
adgang til gyllen ved f.eks. omrøring og tømning. 
Ved valget af Hexa-Cover® har jeg fået en langtid-
sholdbar løsning, brikkerne hældes bare i og de-
refter passer sig selv i årevis. Endvidere slipper jeg 
for en masse problemer og ikke mindst omkostnin-
ger med f.eks. nødder der suges op og sætter sig 
fast i, og ødelægger, slanger og dyser i spreder-
en. Inden valget af Hexa-Cover® overvejede jeg 
en tank-top. Men de økonomiske aspekter ved 
denne løsning med hensyn til indkøb, forsikring og 
levetid - samt den meget besværlige adgang til gyl-
len gjorde, at jeg fravalgte den løsning. De meget 
få, og små åbninger i betyder vanskelig adgang 
og dermed skader på dugen med store udgifter til 
reparation og vedligehold til følge. Jeg er meget 
tilfreds med Hexa-Cover® - den er effektiv, meget 
let håndterlig, langtidsholdbar ligesom en 10 års 
investeringskalkule viser, at denne løsning er den 
billigste. Jeg kan anbefale brugen af Hexa-Cover®” 

Jørgen Rasmussen

Ejvind Sørensen, DK-9500

”Efter at have forsøgt med snittet halm og andet 
besluttede jeg, at det nu skulle være slut med alte 
de problemer angående overdækning af min gylle-
tank. Det måtte kunne gøres lettere. 
Således har jeg nu valgt at bruge Hexa-Cover® 
som overdækning. Denne løsning er genial idet 
jeg både opnår en meget effektiv reduktion af 
både lugtgener og emission af  ammoniak samt 
ikke mindst en meget let og simpel løsning”

Ejvind Sørensen



Effektiv overdækning af alle væsker

”Som alle andre elementer i vores Miljøgodken-
delse skulle overdækningen være godkendt af 
myndighederne. Med det som udgangspunkt 
undersøgte jeg de forskellige muligheder. Valget 
blev Hexa-Cover® Flydelag. Fra jeg første gang 
kontaktede Hexa-Cover, og til elementerne lå i 
tanken gik der kun nogle ganske få dage. Selve 
installationen tog ca. en halv time, sækkene bliver 
hejst op over kanten, elementerne falder ud og 
danner helt automatisk et fulddækkende cover.
Alt i alt er jeg meget tilfreds med Hexa-Cover® 
Flydelag løsningen – den er godkendt af myn-
dighederne, effektiv, meget let håndterlig, langt-
idsholdbar. Mine beregninger viser desuden, at 
Hexa-Cover® er den billigste løsning”

Michael Aaen Jensen, Grambo Mink, Sæby 

Udvalgte referencer, Norge

N-4029 - industrielt spildevand
N-5954 - spildevand / crude oil
N-7670 - gylletank
N-8004 - industrielt spildevand

Udvalgte referencer, Sverige

S-100 12
S-245 34
S-275 92
S-311 96
S-312 98
S-312 98

“Jag letade efter en effektiv lösning som kunde 
möta mina krav på både effektivitet och ekonomi 
som lösningen också måste godkännas av myn-
digheterna, lätt att hantera och kräver minimalt 
underhåll. 
Alla dessa krav möttes med Hexa-Cover® som jag 
kan bara ge mina bästa rekommendationer”

Eriksson, Reimert, S- 445 34

S-447 93
S-520 43
S-524 95
S-534 92
S-542 92
S-566 92
S-582 23
S-585 92 - Svensk Biogas
S-590 76 - Biototal AB
S-660 50
S-733 22
S-740 81
S-761 75

“Vi har haft vår Hexa-Cover® under några år nu - 
det fungerer mycket bra”

Wiberg, Anders, S-531 97

“Vi har bara positiva erfarenheter. Hexa-Cover® 
fungerar mycket bra. Lösningen är effektiv, mycket 
lätt att hantera och kräver inget underhåll, repara-
tioner eller andra.Jag rekommenderar Hexa-
Cover®”

Andersson, Göran, S-585 92
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