
Undgå tunge løft

Letvægtsdæksler





GummitætningsringPolyurethan isoleringKompakt karm

Belastning 12,5 ton Skridsikkert mønster Løftetap

Letvægt
Med en vægt på kun 8 kg (Ø 600 mm) er 
Scan-Plast letvægtsdæksel arbejdsmiljøvenligt.

Lugttæt og støjsvagt
En gummitætningsring sikrer mod lugtud- 
trængning mellem dæksel og karm samt  
mod støjgener ved trafik henover dækslet.

Isolering
Den høje isolering af dækslet holder på proces-
temperaturer og biologiske processer.

Skridsikkert
Det skridsikre mønster på dækslets overflade yder 
god sikkerhed mod fald.

Sikkerhed
De nedsænkede løftetaps yder en stor sikkerhed 
mod uønsket afløftning af dækslet (børnesikring).

Montagevenligt
Den kompakte karm kan etableres direkte i  
funderingsmaterialer som stabilgrus og sand. 
Således er en betonring under karm ikke  
nødvendig.

Stort program
Der fås både runde og firkantede dæksler,
i størrelser fra Ø 315 mm til Ø 800 mm og
i styrkeklassen 2,5 ton til 40 ton. 

Letvægtsdæksel
‒ lugttæt, støjsvagt, isoleret og montagevenligt

Alle fordelene:
▪ Lang levetid
▪ Stor styrke og lav vægt 
▪ Belastning på 12,5 ton
▪ Skridsikker overflade
▪ Isoleret
▪ Børnesikret
▪ Støjsvag
▪ Montagevenlig
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Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført
produkter fremstillet i kompositmaterialer, og vi leverer til en lang række 
brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt kompositmaterialernes 
unikke egenskaber, sikrer innovative og fordelagtige produkter, således 
at vi, til hver en tid, kan være vores kunder en attraktiv leverandør og 
kompetent samarbejdspartner.

Vores motto er styrke ‒ fleksibilitet ‒ holdbarhed, hvilket er gældende 
såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialer
som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis fly, tog,
skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer. 

Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.

Scan-Plast
Elkjærvej 100
7500 Holstebro
Danmark

Tlf. +45 97 40 24 99
Fax +45 97 40 52 68

mail@scan-plast.com
scan-plast.dk


