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Zastřešení

Lehké opravy nádrží

Hledat
Kotevní pásek

Lehká oprava řeší případnou netěsnost, korozi či mechanickou závadu jen
na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se provádí za plného provozu

Nádrže pro bioplynky

nádrže to znamená že obsah nádrže nemusí být vypuštěn. Pro trvalé
Požární nádrže

odstranění případné závady je potřeba povést opravu střední nebo
generální.

Doplňkové vybavení
Revize nádrží
Opravy a renovace nádrží
Přestavby a přemístění

Výměna kotevného pásku

Další příčiny netěsnosti nádrží
Další příčinou netěsností nádrže může být podlaha a kotevní pásek, u kterých díky

Montáže nádrží
Reference
Poptávka

smaltované nádrže.

Nový kotevní pásek

omezené životnosti těchto materiálů je nutné provést opravu či výměnu. Nejčastěji
dochází ke zkorodování krajních částí podlahy a kotevního pásku. Tyto díly jsou
vyrobeny pouze z černého kovu a jsou ošetřeny speciálními nátěry, ty mají taktéž
stanovenou svou maximální životnost. Samozřejmě je nutné podotknout, že dosavadní
životnost 20 let bez jakékoliv údržby nebyla malá.

Výkup
Objemové hmotnosti

Vlastnosti nádrží

Zákonná norma ukládá všem vlastníkům skladovacích nádrží provádět každých pět let kontrolu těsnosti
která musí být provedena tzv. vodní zkouškou. Provedení této vodní zkoušky je součástí každé naší
revizní prohlídky.

Smaltované nádrže

Mimo již zmiňované práce jsme schopni nabídnout kompletní modernizaci Vašich stávajících

mají vynikající

technologií, jejich výměnu za novější, modernější a energeticky úspornější.

trvanlivost při
skladování velmi agresivních
látek ve srovnání s betonovými

Nejčastěji dochází ke
zkorodování krajních částí
podlahy a kotevního pásku.

Broušení podlahy

látek ve srovnání s betonovými
či komaxitovými nádržemi.

S opravami nádrží máme mnohaleté zkušenosti

Další předností je vysoká

V naší každodenní praxi čerpáme ze zkušeností dlouholetého pracovníka Vítkovic,

otěruvzdornost a chemická

který v roce 1995 založil vlastní firmu, ta v oblasti staveb, oprav sil a nádrží působila u

odolnost (pH 2-13)

nás i po celé Evropě do roku 2008. Od tohoto roku se píše novodobá historie firmy

Smaltované nádrže

MORKUS Morava s.r.o. Neustále čerpáme z těchto dlouholetých zkušeností, i když
stále více převažují zkušenosti naše vlastní, podložené nemalou řádkou dokončených

mají vysokou

staveb, oprav a renovací. Stále se ale zdokonalujeme, učíme a získáváme nové zkušenosti v tomto

životnost. Jsou

rychle se rozvíjejícím odvětví.

konstrukčně velmi
variabilní (průměr, výška,
potrubí atd). Smaltované
nádrže dokážeme postavit ve
velmi krátkém čase, technické
řešení umožňuje jejich rychlé
přemístění či přestavbu.

Před natěrem podlahy
speciální nátěrovou hmotou je
podlaha vybroušena.

Naší hlavní prioritou je maximálně spokojený zákazník a 100% odvedená práce.
Zadejte opravu své smaltované nádrže odborníkům, my Vám garantujeme záruku na opravu 5 let a

Nátěr podlahy

životnost celé opravy 15 let.

Ukázky závad u smaltovaných nádrží najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí smaltovaných nádrží je ZDE

Nanášení speciálního nátěru
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na podlahu nádrže.
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