BỒN NHỰA FRP CHỨA HÓA CHẤT
Khi thiết kế bồn chứa chống ăn mòn bằng vật liệu composite cho xút, axit clohydric,
axit sulfuric, hoặc bất kỳ chất ăn mòn khác thì hàng rào chống ăn mòn rất quan trọng
trong quá trình chứa. Chúng tôi hy vọng rằng bồn composite do Hiệp Phát sản suất,
cung cấp là bồn chứa có hiệu quả trong ngành công nghiệp xây dựng và chống lại các
chất ăn mòn khác.
Bồn chứa hóa chất đƣợc làm từ vật liệu composite FRP có khả năng chống lại sự ăn
mòn của hóa chất và kháng lại sự phá hủy của môi trƣờng.
Bồn Composite chứa hóa chất có những đặc tính ƣu việt:
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Kích thƣớc và hình dáng đa dạng,
Có độ dẻo dai thích hợp dùng lƣu trữ axít, hóa chất, dung môi…
Có tính kháng ăn mòn tuyệt vời trong ngành công nghiệp hóa chất,
Không dẫn điện, không truyền âm, không hút chất lỏng,
Trọng lƣợng nhẹ nên việc di chuyển đến nơi lắp đặt trở nên dễ dàng hơn;
Công tác bảo trì cho bồn cũng thấp hơn các loại bồn chứa bằng kim loại,
Khả năng thi công nhanh giúp tiết kiệm chi phí cho ngƣời dùng, giảm chi phí bảo
trì, độ bền cao.

*** Các dòng sản phẩm của Hiệp Phát luôn đảm bảo chất lƣợng hàng đầu, bảo hành
tận tình, nhanh chóng.
*** Để biết thêm chi tiết và đƣợc phục vụ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với
chúng tôi!
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