Technische Specificaties

Flofiz – Kunststof Drijver

Afmetingen:

Lengte: 160 cm en diameter: 60 cm (zie onderstaande illustratie)

Versies:

1. Standaard drijver: Inhoudsloos, voor optimaal drijfvermogen
2. Geschuimde drijver: Dit maakt de drijver volledig onzinkbaar in het geval van schade
veroorzaakt door een ongeluk of sabotage. Uiteraard weegt het schuimen 10 kilo, wat het
drijfvermogen met 10 kilogram vermindert. Schuimen van onze drijvers is niet nodig.
Desalniettemin stellen wij een geschuimde versie voor, voor de constructie van projecten
waarbij de lokale autoriteiten op basis van specificaties het gebruik van geschuimde drijvers
eisen.

Type schuim:

De drijvers zijn geïnjecteerd met polyurethaanschuim met drijfschuim dat is gecertificeerd
door Lloyd's Emea Register "Type Approval Certificate": waterabsorptiepercentage minder dan
2,5%.

Volume en Gewicht:

320 liter inhoud en een gewicht van 20 kilo (standaard) en 30 kilo (geschuimde drijver)

Drijfvermogen:

300 kg (standaard) en 290 kg (geschuimde drijver)

Vorm:

Hydrodynamisch van vorm, wat de waterverplaatsing vergemakkelijkt. Dokbouwers gebruiken
graag onze hydrodynamische drijvers om gemotoriseerde pontons te maken, om pontons te
plaatsen in rivieren met sterke stromingen

Kleur:

Zwart (standaard), andere kleuren op bestelling leverbaar vanaf 75 stuks

Onderhoud:

Drijflichamen zijn onderhoudsvrij behalve reiniging.

Bestand tegen:

Zeer goed bestand tegen vorst, zouten en zuren

Schroefplug:

Zorg voor toegang tot de plug voor controle en mogelijk onderhoud van de afdichting. Het is
uitgerust met een schroefplug met EPDM-afdichting voor ballasten of alle andere toepassingen
zoals opslag van voedselwater, of de opslag van afvalwater, etc.

Productie:

Rotatie gegoten polyethyleen float = Zeer sterk en zeer lang leven.

Productietijd:

Over het algemeen hebben we voorraad om kleine bestellingen snel te verwerken.
Voor grote bestellingen is de geschatte productietijd 8 weken gerekend vanaf de ontvangst
van uw aanbetaling ter bevestiging van uw bestelling.

Keurmerk:

Geen CE-certificering, dit omdat wanneer ermee gebouwd wordt het eindproduct
gecertificeerd dient te worden. Dan volstaat de CE-certificering op de drijvers niet.

Veiligheid:

- Uitstekende mechanische weerstand.
- Constante dikte van de muur, hij is solide
- Bovendien vormt elke vlotter een zeer veilige onafhankelijke waterdichte doos.
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Garantie:

Wij garanderen gedurende vijf jaar voor de vervanging van drijvers met een
afdichtingsprobleem vanwege hun productie. U demonteert de drijver en we geven je een
nieuwe drijver. We kunnen de stabiliteit van de kleur niet garanderen, omdat de kleur ondanks
de UV-behandeling in de loop van de tijd kan veranderen, maar dit heeft geen invloed op de
sterkte of de waterdichtheid.

Verantwoordelijkheid: Iedereen is verantwoordelijk voor het gebruik dat ze van drijvers maken.
Offerte:

De offerte wordt u toegezonden in de vorm van een pro-formafactuur die pas geldig wordt als
u ons de verwachte aanbetaling betaalt.

Betaling:

Kleine aantallen dienen bij afhalen of voorafgaand aan verzending volledig te worden voldaan.
Voor grote bestellingen wordt een aanbetaling van 30% gerekend en moet worden betaald op
onze bankrekening om uw bestelling te bevestigen. De betaling van het resterende saldo moet
uiterlijk op de dag van levering plaatsvinden.

Voorraad:

Kleine aantallen zijn direct uit voorraad leverbaar en worden verkocht vanuit ons magazijn:
KunststofExpert: Energieweg 20a, 2964 LE, Groot-Ammers (Nederland)

V.2019.01

