
POSTOPEK
Nikoli ne polnite zaprti gumeni rezervoar SAVA na neravni – nagnjeni površini. 
Maksimalni nagib površine ne sme preseči 5°. Ročaji na zaprtem gumenem 
rezervoarju SAVA so namenjeni izključno premikanju praznega rezervoarja

Določite ustrezno mesto za postavitev 
zaprtega gumenega rezervoarja 
SAVAT-ECH. Zaprti gumeni rezervoar SAVA 
in dovodne cevi prinesite do mesta 
uporabe.

OPOZORILA

1.
korak

POSTOPEK
Pogrnite zaščitno podlogo. 

2.
korak

POSTOPEKPOSTOPEK
Zaprti gumeni rezervoar SAVA nikoli ne polagajte na ostre  predmete!Razgrnite zaprti gumeni rezervoar SAVA na 

zaščitno podlogo.

OPOZORILA
3.

korak

POSTOPEK
Preverite pravilno nameščenost polnilnih priključkov.Priključite polnilne cevi.

OPOZORILA4.
korak

 Polnjenje zaprtega gumenega rezervoarja SAVA preko maksimalne višine polnjenja 
ni dovoljeno! 

POSTOPEK
Pričnite s polnjenjem zaprtega gumenega 
rezervoarja SAVA.

OPOZORILA5.
korak

POSTOPEK
Višino oziroma napolnjenost preverite z letvijo in tračnim metrom.Zaprite polnilne ventile in izključite vir 

polnjenja.

OPOZORILA
6.

korak

POSTOPEK
 Pri izpostavljenosti soncu več kot dva dni, obvezno pokrijte zaprti gumeni rezervoar 

SAVA s ponjavo.
Po potrebi zaprti gumeni rezervoar SAVA 
pokrijete z zaščitno ponjavo

OPOZORILA
7.

korak

POSTOPEK
 Prenašanje napolnjenega zaprtega gumenega rezervoarja SAVA ni dovoljeno.Hranjenje tekočin v zaprtem gumenem 

rezervoarju SAVA.

OPOZORILA
8.

korak

POSTOPEK
 

POSTOPEK
Upoštevajte navodila za čiščenje in hranjenje zaprtega gumenega rezervoarja 
SAVA.

Po uporabi izpraznjen zaprti gumeni rezervoar 
SAVA očistite in shranite skladno z navodili.

OPOZORILA
9.

korak

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia
Tel:  +386 (0)4 206 60 80, +386 (0)4 206 61 49
Fax: +386 (0)4 206 64 60
e-mail: savatech@sava.si
http://www.savatech.si
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HITRI NAPOTKI ZA UPORABO ZAPRTIH 
GUmENIH REZERVOARjEV SAVA



HITRI NAPOTKI ZA UPORABO ZAPRTIH 
GUmENIH REZERVOARjEV SAVA

Trelleborg Slovenija d.o.o.
PA Environmental  
protection products

Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Slovenija

phone: +386 (0)4 206 6388
e-mail: info.eko@savatech.si
fax: +386 (0)4 206 6390
www.savatech.eu
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ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

IZBIRA USTREZNEGA ZAPRTEGA GUMENEGA REZERVOARJA SAVA:
Pri izbiri ustreznega zaprtega gumenega rezervoarja SAVA si pomagajte s tabelami tehničnih podatkov in etiketami 
na rezervoarjih.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči nastanek različnih poškodb, zato pred uporabo obvezno preberite  
navodila za uporabo!

www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals www.savatech.com/manuals

VAROVALNA OPREMA:
Pri delu z zaprtimi gumenimi rezervoarji SAVA vedno uporabljajte osebna varovalna sredstva. 
Gasilci in člani reševalnih ekip uporabljajte vso zaščitno opremo, ki se zahteva pri vašem 
delu. Ostali uporabniki uporabljajte zaščitno čelado, varovalna očala in rokavice ter zaščitno 
obutev.

OPOZORILA:

Pri uporabi zaprtega rezervoarja SAVA je uporaba odprtega ognja in kajenja prepovedana.

Standardna izvedba zaprtih rezervoarjev SAVA NI primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.

Temperaturno območje uporabe zaprtih gumenih rezervoarjov SAVA je od -30 do + 70 °C. Uporaba izdelka 
pri temperaturah, nižjih od –30 °C, vendar ne nižjih od -40 °C in višjih od +70 °C vendar ne višjih od 
+90 °C je omejena na največ 24 ur.


