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‘tanxkirt©’ 
‘tanxkirt©’: megoldás a tartályfenék 

korrodálásának megelőzésésre. 

 

A forradalmiasított ‘tanxkirt©’ a tartályfenék, 

és a tartálypalást - fenéklemez kapcsolódási 

pontjának (tompavarrat) korróziója ellen nyújt 

védelmet.  

 

A ‘tanxkirt©’ megakadályozza az esővíz 

beszivágását a tartály fenéklemeze alá, 

mindemellett a tartályfenéklemez, és tartályfal 

karbantartható, és vizsgálható marad. 

 

Független vizsgálók, és gyártók a ‘tanxkirt©’-t 

ajánlják, és szavatolják, a rendszer 

működőképességét.  

 

 

 

 

  
“tanxkirt© - Patent Pending” 
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Kiemelkedő tulajdonságai: 

 

A ‘tanxkirt©’ poliészter bevonattal erősített jó tépő szilárdságú, kiváló időjárás 

ellenálló képességű, DIN4102 B1, M2 tűzvédelmi beorolású - nehezen gyúlékony, PVC -

poly-vinil-chlorid szegmensekből áll, mely szegmensek anodizált extrudált aluminum 

profilba illeszkednek. 

A csőcsonkok, búvónyílások, stb. helyénél, mivel az ilyen helyeken nehézkes 

megtartani az aluminumprofil folytonosságát, egyedi megoldásokat szükséges 

alkalmazni. Az extrudált alumínium profilokat egymáshoz illesztésekor nemes-acél 

csavarkötést alkalmazunk. 

 

A tartály átmérőjének függvényében, a csőcsonkok és búvónyílások száma, és 

elhelyezkedése miatt, a standard alumínium profil és a fenéklemez közötti távolság 

200 - 350 mm között változhat. Az alumínium profil tartálypalásthoz való szerelésekor, 

a profil alá beszivárgó esővíz ellen speciális tömítőanyagot alkalmazunk. 

 

Mindegyik ‘tanxkirt©’ PVC szegmenshez, bár jó tépő szilárdságú és nagy 

szakítószilárdságú, gyártáskor merevítő profilt hegesztünk, így a szegmensek 

szakadása még jobban kivédhető. A szegmensek extrudált PVC profillal kapcsolódnak 

egymáshoz. Nagy, erős szél ellen, homokkal töltött ballaszt-zsákokat alkalmazunk.
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A ‘tanxkirt©’ a ‘tanxperts™’ rendszerének előnyei: 

• a szereléséhez nem szükséges tűzgyújtási engedély így a tartály üzeme közben 

is illeszthető, szerelhető 

• a ‘tanxkirt©’ rendszer előre gyártott elemekbő áll, így a helyszínen rövid idő 

alatt, kézi szerszámmal (elegendő) is könnyedén szerelhető 

• nem igényel különösebb karbantartást, mivel a ‘tanxkirt©’ szellőzőkkel ellátott 

rendszere minden anyagában UV védelemmel ellátott 

 

A ‘tanxkirt©’ rendszer könnyen le- és felszerelhető, valamint a szükséges 

vizsgálatok, karbantartások miatt egyszerű az eltávolítása, és visszahelyezése. 


