FIBRELITE KUNSTSTOF DEKSELS
Waar hoge eisen worden gesteld aan sterkte, levensduur, vloeistofdichtheid en bedieningsgemak door 1 persoon,
is Fibrelite het beste product.
Fibrelite wordt over de hele wereld toegepast, door oliemaatschappijen zoals Shell, BP, Texaco, Esso, Total.
In Nederland ook door de Gasunie, BAM-Infra, Dura Vermeer, Waternet, Haitjema, ETP, Borsboom, Geocomfort,
ThermoPlus, Aldenzee, Verhoeven-Drunen, Ahorn etc.
De deksels zijn bestand tegen een hoge belasting en zijn blijvend vormvast.
Tevens zijn ze volledig Uv-bestendig en chemisch (brandstof en H2S) resistent.
De deksels zijn voorzien van een keramisch ingestrooid antislip-profiel.
Door hun lage gewicht zijn de deksels met de speciale hendel gemakkelijk te openen en te sluiten.
De deksels zijn leverbaar met sloten en met een SMS-bewegingsdetector.
De standaard minimale sterkteklasse is C250, dus 25 ton.
De meeste deksels worden geleverd in D400, zwaar verkeer. Of tot E600 en F900.
De range sterkteklasse is van 1,5 ton (A15) tot 90 ton (F900).
Naast standaard zwart zijn de deksels in kleur leverbaar, zodat ze niet of juist wél opvallen.
Ook zijn ze in een transparante uitvoering leverbaar tot A15.
De deksels worden vaak van een prefab betonomranding voorzien.
De frames van de vierkante deksels zoals de FL76, FL96, FL140 en FL900 kunnen worden voorzien van een
aluminium ophoogframe. Zo kan men tegen het frame aanstraten en valt het deksel minder op.
De ronde deksels zoals de FL90 en FL100 kunnen voorzien worden van een GVK fundatie plaat met HDPE vulring.
Hiermee kan ook tot de rand worden aangestraat.
De deksels hebben geen "restwaarde", dus worden niet gestolen zoals metalen deksels.
Fibrelite is veilig en blijft vele jaren functioneren.
Er treden geen scheuren op en ze trekken niet krom zoals namaak.
Fibrelite biedt de beste Total Cost of Ownership. Vandaar dat oliemaatschappijen en vele WKO-installateurs er op
gestandaardiseerd zijn.
Naast de totale kosten let men op veiligheid, levensduur en het onderhoudsvrij zijn.
De garantietermijn voor de deksels bedraagt 15 jaar.

