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En unik Samletank

En samletank er som udgangspunkt et simpelt produkt - 
men alligevel ikke!

En samletank skal kunne opfylde en række krav:

• Tanken skal være nem at installere, så den installeres 
efter forskrifterne og i lod/vater.

• Tanken skal være let at tømme ved slamsugning. Dvs. 
at operatøren skal have god overblik ned i tanken og 
kunne manøvre sugelansen rundt i tanken for at suge 
alt bund- og flydeslam op.     
I modsat fald betaler du fuld pris for en halv tømning. 

• Tanken skal ikke kunne trykkes op af jorden af grund-
vandet. Det er en stor kraft at skulle modstå. Står grund-
vandet helt op i terræn vil en samletank på 10.000 liter 
blive udsat for en opadgående kraft på 10.000 kg.

Stort program af såvel lodrette stående som 
vandrette liggende typer.

Størrelser fra 1.200 - 200.000 liter.

Fiberarmeret kompositmateriale med stor 
styrke og lang leve tid.

Opdriftssikringsfod, der sikrer at tanken ikke 
presses op af grundvandstryk.

Lav vægt og flad bund sikrer hurtig og nem 
montage.

Indvendige overflader er glatte og uden 
profilering for optimal tømning. 

Modstandsdygtig overfor frost.

Fordele ved en 
Scan-Plast samletank

LUGTTÆT DÆKSEL
Lugt- og tærringsfrit dæksel i 
fiberarmeret komposit, der ikke 
sætter sig fast. Med dækslet undgås 
lugtgener omkring tanken, samt 
sikrer at regler for let åbning af 
 tanken  overholdes. 
Andre typer dæksler som støbejern 
og kompositdæksler med karm kan 
også leveres. 

TØMMESKAKT I TO STØRRELSER
Skakten fås med diameter Ø580 og 
Ø780 mm. for bedre tømnings mulighed 
ved forhøjet tømnings skakt.

TØMNINGSALARM
En tømningsalarm gør det nemt for dig, 
at bestille tid til tøming af din samletank 
inden tanken bliver overfyldt. 
Alarmen kan indstilles til at sende en 
SMS til din telefon.

FORHØJERSKAKT
Ifald etableringsforhold gør, at tanken skal graves 
dybere i jorden end foreskrevet, kan der leveres 
forhøjerskakt hertil.

STÆRKT MATERIALE
Samletanken er fremstillet i 

fiberarmeret komposit materiale, 
som er op til 20 gange stærkere 

end plast som PVC, PE, PP osv.

CENTRAL PLACERET TØMMESKAKT
Tømmeskakten er placeret i midten af tanken for 

en optimal slamsugning, hvor operatøren  har 
god overblik ned i tanken og kan manøvrere 

slamsugelansen rundt i tanken. En komplet 
tømning minimerer driftudgifterne. 

FORBLIVER STABILT I JORDEN
Opdriftssikringsfoden sikrer, at tanken 

ikke presses op af grundvandstryk, 
men forbliver stabilt i jorden.

NEM AT INSTALLERE
Den plane bund sikrer en nem og hurtig installering 
af tanken, selv under vanskelige forhold med grund-
vand og flydesand. Den plane bund er endvidere 
med til at sikre en optimal tømning. 

FULDSTÆNDIG TØMNING
Indvendig er tanken helt glat, 

hvilket sikrer en optimal tømning, 
da bund- og flydeslam ikke sætter 

sig fast til fladerne.  

• Tanken skal kunne modstå ydre belastninger fra 
grundvandstryk, trafiklast og jordtryk.

• Tanken skal nemt kunne inspiceres og overvåges.   

En Scan-Plast samletank er af højeste kvalitet.             
Tanken er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt 
 materiale , der også anvendes til fremstilling af stærkt 
belastede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. 

Et materiale der tillige kan genanvendes. 

En Scan-Plast samletank er gennemtænkt med hensyn 
til etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø. 
 

BYGGERI  /  SAMLETANKE 



Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markeds-
ført produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi 
leverer til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordelagtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket 
er gældende såvel for vores produkter som virksomhedens 
kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til byggeriet. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede kom-
positmaterialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, 
termisk og elektrisk isolation, designfrihed, lav vægt, vejrbe-
standighed, lang levetid, minimal vedligeholdelse, mm. har 
væsentlige anvendelsesfordele i byggeriet. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens material-
er.  Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne 
materiale   tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling 
af de nye bæredygtige produkter og løsninger, der er nød-
vendige for en bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller flere stoffer kombi-
neres (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materi-
ale  med specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stof-
ferne (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions-
processer og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle mate-
rialer  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  
fly, tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmate-
rialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forar-
bejdning. 
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