BỒN COMPOSITE XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Các thiết kế chuyên biệt của bồn composite với kết cấu vật liệu riêng sẽ phù hợp cho
từng tiêu chuẩn của hệ thống bồn xử lý nước thải sinh hoạt, và xử lý nước thải công
nghiệp. Vật liệu nhựa vinylester có khả năng chống ăn mòn từ các hóa chất xử lý nước
thải và môi trường nước thải, cùng với kết cấu sợi thủy tinh chất lượng cao của Hiệp
Phát Composite giúp tăng sức bền vật liệu, từ đó tăng tuổi thọ bồn, đảm bảo hệ thống
vận hành không bị rò rỉ, không gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác của hệ thống.
Bồn composite FRP xử lý nước thải được thiết kế và sản xuất với nhiều dạng khác
nhau và có các phụ kiện đi kèm như ống trung tâm, mánh răng cưa, thích hợp cho từng
công trường và vị trí lắp đặt.
Bồn composite FRP chứa nước thải có ưu điểm là có thể để nổi trên mặt đất hay chôn
ngầm dưới đất mà không sợ bị rỉ sét hay thấm nước. Bồn xử lý nước thải bằng thép
được bọc phủ composite (FRP) bên trong nhằm kháng ăn mòn của hóa chất và phủ
composite frp bên ngoài nhằm chống rỉ.
*** Các dòng sản phẩm của Hiệp Phát luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu, bảo hành
tận tình, nhanh chóng.
*** Để biết thêm chi tiết và được phục vụ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với
chúng tôi!
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