IKAPOL w ciągu 10 lat działalności osiągnął
zaawansowany poziom kompleksowości swoich
usług w branży projektowania i produkcji
magazynów (kontenerów / obiektów) do
przechowywania substancji chemicznych w
tym łatwopalnych, wybuchowych, agresywnych
dla środowiska i ludzi. W tej chwili mamy
możliwości produkcyjne i pozwolenia na
wykonanie wszystkich rodzajów magazynów,
regałów, boxów i innych obiektów związanych z
podłożem.
IKAPOL zatrudnia specjalistów z dziedziny
wentylacji, klimatyzacji i połączeń
elektrycznych. Ich zadaniem jest nie tylko
montaż, ale i dobór urządzeń spełniających
warunki przechowywania. Mamy tu pełną
kontrolę, wybieramy najlepsze urządzenia z
gwarancją stabilności pracy. W przypadku
magazynowania substancji niebezpiecznych,
których pary i pyły tworzą z powietrzem
mieszaninę wybuchową niezbędne jest
zastosowanie urządzeń, które posiadają
zabezpieczenie przeciwwybuchowe EX zgodnie
z ATEX oraz z przeznaczeniem do danej strefy
zagrożenia wybuchem.

IKAPOL Marta Kozłowska
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
tel.: +48 539 828 160
tel.: +48 531 113 435
tel.: +48 68 362 62 70
mail: biuro@kontenery-chemiczne.pl
mail: biuro@ikapol.net
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00
sobota: nieczynne

KONTAKT:

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

kinga@ikapol.net
+48 531 113 435

Jola Podkowa

N A SZ E REA L IZAC JE:

inspektor ochrony przeciwpożarowej

kontenery-chemiczne.pl

jola@ikapol.net
+48 539 828 160

SOCIAL MEDIA:
/i kapo lm ar tak oz l o ws ka
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+48 531 113 435

/ i kapo l TV

/ ik a p olm a r t a k ozlow s k a
www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

Posiadamy wszystkie certyﬁkaty
potwierdzające to, że działamy zgodnie z
normą EN-1090 m.in.:

• Certyﬁkat PN EN 1090-1
Zakładowa Kontrola Produkcji
• Certyﬁkat PN EN 1090-2
Certyﬁkat Spawalniczy

MY TO OSIĄGNELIŚMY!

• Certyﬁkat PN EN ISO 3834
Ocena procesu spawalniczego
• Certyﬁkat ISO 9001
Projektowanie i produkcja zbiorników, aparatów i urządzeń z
tworzyw sztucznych oraz konstrukcji stalowych
CERTYFIKACJA I DOPUSZCZENIA:

KLASA OGNIOODPORNOŚCI - REI 240

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?
Indywidualne podejście do każdego
klienta daje nam nieograniczone
możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia
spełniając nawet najbardziej
rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa
oraz tych określonych w strukturach
danej ﬁrmy.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
i posiadają certyﬁkat VdS.
Wyposażymy każdy magazyn w
systemy sygnalizacji pożarowej,
instalacje tryskaczowe oraz stałe
systemy gaśnicze gazowe zgodne z
wytycznymi VdS.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

+48 539 828 160
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do oceny zagrożenia i prawidłowego składowania substancji niebezpiecznych
OCENA RYZYKA Kluczem
jest karta charakterystyki substancji, zwana również MSDS/SDS (ang. material safety

data sheet). Gdy mamy do czynienia z substancją niebezpieczną, już na początku karty producent jest zobowiązany umieścić
piktogram, dzięki któremu szybko zidentyﬁkujemy i przyporządkujemy ją do danej grupy zagrożeń.

Materiał wybuchowy
zagrożenie ﬁzyczne

Może spowodować lub intensyﬁkować pożar lub wybuch. Nie ogrzewać. Stosować
odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

Materiał łatwopalny
zagrożenie ﬁzyczne

Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, ciecze i pary. Nie ogrzewać i nie
rozpylać nad otwartym ogniem. Używać nieiskrzących narzędzi, przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty.

Materiał utleniający
zagrożenie ﬁzyczne

Może spowodować lub intensyﬁkować pożar lub wybuch. Nie ogrzewać. Stosować
odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

Gaz pod ciśnieniem
Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia. Chronić przed
światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu
i ochronę twarzy.

zagrożenie ﬁzyczne

Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież
ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

- oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi, zgodnymi z przepisami

- o ścianach zabezpieczonych lub
pomalowanych niechłonnymi farbami
- wyposażone w wentylację wywiewną,
grawitacyjną i mechaniczną

Substancja toksyczna
zagrożenie dla zdrowia

Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać
szkodliwie lub spowodować śmierć. Obchodzić się ze szczególną ostrożnością.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki
ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pod
zamknięciem.ochronę twarzy.

(Globally Harmonized System)

Pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania substancji i preparatów
niebezpiecznych powinno być:

- o utwardzonym niechłonącym podłożu

Substancja żrąca

Norma GHS - rozporządzenie CLP

Przechowywanie substancji i
preparatów niebezpiecznych
musi odbywać się wyłącznie
w pomieszczeniu do tego
wyznaczonym i odpowiednio
oznakowanym, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.

- wydzielone od innych stanowisk

zagrożenie ﬁzyczne
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Magazynowanie materiałów niebezpiecznych
i substancji niebezpiecznych pożarowo
regulują zapisy Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów.

- z zapewnieniem dostępu do bieżącej
wody w odległości do 5 metrów
- wyposażone w odpowiedni sprzęt
przeciwpożarowy

Poważne zagrożenie zdrowia

Przechowywanie ciekłych, palnych substancji i preparatów

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować

substancji pożarowo niebezpiecznych nie mogą przekraczać

zagrożenie dla zdrowia

niebezpiecznych spełniać musi odpowiednie normy prawne. Ilości

nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy. Przed użyciem

ilości określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej, w

zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów.

szczególności:

Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku wystąpienia objawów ze strony
układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Zagrożenie zdrowia / środowiska
zagrożenie dla zdrowia

Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu;
działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych;
szkodliwy dla środowiska. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami oraz uwolnienia do

W JEDNEJ STREFIE POŻAROWEJ MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ:

• do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu
poniżej 21 °C
• do 50 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu
poniżej 21 -55°C

środowiska.

Materiał niebezpieczny dla
stworzeń wodnych
zagrożenie dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zebrać wyciek.

+48 531 113 435

Skoro potraﬁmy już interpretować informacje
zawarte w karcie charakterystyki, takie jak
rodzaj piktogramu GHS, to możemy przejść
do wyboru rozwiązania, które pozwoli nam
na bezpieczne magazynowanie substancji
niebezpiecznych.

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

KONTENERY OGNIOODPORNE

MAGAZYNOWANIE FARB / LAKIERÓW
ROZPUSZCZALNIKÓW

np. metanol | izopropanol | utwardzacz | rozcieńczalnik

KONTENER JEDNOPOZIOMOWY OGNIOODPORNY
DO PASYWNEGO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO
KONTENER JEDNOPOZIOMOWY OGNIOODPORNY
DO AKTYWNEGO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI
WYBUCHOWYCH I ŁATWOPALNYCH
KONTENER DWUPOZIOMOWY DO PRZECHOWYWANIA
FARB I LAKIERÓW

8

9

KONTENER DO MAGAZYNOWANIA
BATERII LITOWO-JONOWYCH

MAGAZYNOWANIE
OLEJÓW / SMARÓW
MAGAZYNOWANIE
KWASÓW / ZASAD / SOLI

MAGAZYNOWANIE FARB / LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKÓW

10

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI
ŁATWOPALNYCH

MAGAZYNOWANIE
NADTLENKÓW ORGANICZNYCH

KONTENER DO PASYWNEGO PRZECHOWYWANIA FARB I LAKIERÓW

12

16

18

MAGAZYNOWANIE NADTLENKÓW ORGANICZNYCH

20

np. kwas mrówkowy | kwas azotowy | wodorotlenek potasu | chlorek sodu |
kwas siarkowy

KONTENER DO MAGAZYNOWANIA
PODCHLORYNU SODOWEGO

21

KONTENER DO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI
NIEWRAŻLIWYCH NA ZMIANY TEMPERATURY

21

KONTENER DO MAGAZYNOWANIA
WODOROTLENKU SODU

MAGAZYNOWANIE ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN ORAZ NAWOZÓW

22
MAGAZYNOWANIE KWASÓW / ZASAD / SOLI

24

26

np. odpady stałe | odpady ciekłe | odpady medyczne | odpady wrażliwe na
podwyższoną temperaturę

KONTENER ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PŁYNNYCH

27

KONTENER ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH STAŁYCH I
PŁYNNYCH

28

KONTENER ODPADÓW SKRAJNIE ŁATWOPALNYCH

29

MAGAZYNOWANIE ZAKAŹNYCH
ODPADÓW MEDYCZNYCH

MAGAZYNOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ NAWOZÓW

30
KONTENER ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH STAŁYCH I PŁYNNYCH

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

kinga@ikapol.net
+48 531 113 435
PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
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MAGAZYNOWANIE
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

MAGAZYNOWANIE OLEJÓW / SMARÓW

MY TO OSIĄGNELIŚMY!

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

6

MAGAZYNOWANIE ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH

+48 539 828 160
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KONTENERY OGNIOODPORNE

MAGAZYNOWANIE
FARB / LAKIERÓW / ROZPUSZCZALNIKÓW

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. Z 2019 poz. 1065)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
ZASADY, W OPARCIU, O KTÓRE POWINNO BYĆ PROWADZONE MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH, SĄ
BARDZO PRECYZYJNE I ROZBUDOWANE. KLUCZOWE ELEMENTY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ, TO:

dostosowanie warunków składowania do zaleceń znajdujących się w kartach
charakterystyki poszczególnych substancji,
wyraźne oznaczenie substancji niebezpiecznych etykietami w języku polskim,
poinformowanie pracowników o obecności materiałów niebezpiecznych, poinstruowanie
o zasadach pracy z nimi oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej,
zapewnienie środków ochrony zbiorowej – to np. wanny wychwytowe zapobiegające
rozprzestrzenianiu się materiałów zagrażającym zdrowiu lub życiu,
stworzenie odpowiednich warunków magazynowania (m.in. zapewnienie: właściwej
wentylacji pomieszczenia, zabezpieczeń przeciwpożarowych, odpowiednich regałów
składowania, kontroli dostępu do magazynu, kontroli stanu składowania substancji itd.).

MAG A Z YNOW A NI E S U BS TAN C JI Ł ATW O PAL N Y C H

ODPORNOŚĆ OGNIOWA / OGNIOODPORNOŚĆ
Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru.
Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez
element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych tzw. REI.
Obszary odporności ogniowej:
R – nośność ogniowa | E – szczelność ogniowa | I – izolacyjność ogniowa

KLASA OD P OR NOŚ C I O G N IO WE J E L E M E N T ÓW B U D Y N K U
OBIEKT
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KONSTRUKCJA

DACH

ŚCIANY

DRZWI

REI 240

R 240

R 30

EI 120

EI 120

REI 120

R 120

R 30

EI 120

EI 60

REI 90

R 90

R 30

EI 60

EI 60

REI 60

R 60

R 15

EI 60

EI 60

+48 531 113 435

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

KLIMATYZACJA

TRYSKACZE

GRZEJNIKI

MONITOROWANIE
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

WENTYLACJA

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM GASZENIA GAZEM

CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

WKŁADKA CHEMOODPORNA

WYCIĄG MIEJSCOWY

PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

wykonane z materiałów najwyższej jakości, stal zabezpieczona
antykorozyjnie oraz ognioodpornie do poziomu R 60/90/120/180/240
ściany, podłoga oraz dach izolowane certyﬁkowana płytą warstwową
z wypełnieniem z wełny mineralnej
płyta warstwowa ścienna NRO w klasie odporności ogniowej EI 60/120
płyta warstwowa dachowa NRO w klasie odporności ogniowej REI 120

Wszystkie nasze magazyny są
pod stałą kontrolą strażaka oraz
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, ponadto
zatrudniamy inspektorów ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych,
którzy specjalizują się w doborze
odpowiednich rozwiązań
magazynowania substancji w
kontenerach chemicznych.

kontener posiada wbudowana wannę wychwytowa o pojemności
wychwytu dostosowanej do ilości magazynowanych substancji
szczelność wanny wychwytowej potwierdzona protokołem z badań
NDT-PT/VT
istnieje również możliwość, aby przygotować podłączenie do istniejącego
już zakładowego systemu p.poż.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

KLASA OGNIOODPORNOŚCI - REI 240

KONSTRUKCJA / WYPOSAŻENIE KONTENERA:

MY TO OSIĄGNELIŚMY!

CZUJNIKI WYCIEKU

jola@ikapol.net
+48 539 828 160
+48 539 828 160
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KONTENERY OGNIOODPORNE

Kontener ognioodporny do pasywnego
magazynowania substancji niebezpiecznych
pożarowo

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?
Indywidualne podejście do każdego
klienta daje nam nieograniczone
możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia
spełniając nawet najbardziej
rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa
oraz tych określonych w strukturach
danej ﬁrmy.

Kontener w klasie odporności ogniowej REI 60 o dużej powierzchni magazynowej. Kontener
wyposażony w system chłodzenia i ogrzewania w wykonaniu przeciwwybuchowym, oraz
system detekcji gazów połączony z wentylacją mechaniczną.
Detektor, moduł alarmowy, sygnalizator optyczno-akustyczny. Podtrzymanie napięcia na około
60 minut. Praca wentylatorów w pełnym zakresie mocy w momencie wykrycia zagrożenia +
wprowadzenie dodatkowych trybów pracy wentylatora w zakresie 10% i 20%.
Czujniki GAZEX skalibrowane odpowiednio do przechowywanych substancji.

Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
i posiadają certyﬁkat VdS.
Wyposażymy każdy magazyn w
systemy sygnalizacji pożarowej,
instalacje tryskaczowe oraz stałe
systemy gaśnicze gazowe zgodne z
wytycznymi VdS.

Wszystkie nasze magazyny są
pod stałą kontrolą strażaka oraz
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych,
ponadto zatrudniamy
inspektorów ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, którzy
specjalizują się w doborze
odpowiednich rozwiązań
magazynowania substancji w
kontenerach chemicznych.

Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

jola@ikapol.net
+48 539 828 160
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+48 531 113 435
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Kontener jednopoziomowy ognioodporny
przeznaczony do aktywnego przechowywania
substancji wybuchowych i łatwopalnych
Wentylacja
zgodna z EX ATEX

NASZE REALIZACJE:

Kontener wykonany w klasie odporności ogniowej REI 120.
Magazyn wyposażony w przeciwwybuchowy system
chłodzenia oraz ogrzewania z utrzymaniem temperatury na
poziomie pomiędzy 15-25 °C przez cały rok.
Kontener wyposażony w stanowisko techniczne z blatem
roboczym oraz wyciągiem miejscowym w wykonaniu
przeciwwybuchowym. W kontenerze zainstalowano centralę
przeciwpożarową oraz czujniki wycieku substancji do wanny
wychwytowej. System ostrzegawczy wykrywa wyciek, gdy
tylko wejdzie w kontakt z cieczą i wszczyna alarm akustyczny i
optyczny.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

KLIMATYZACJA

GRZEJNIKI

MONITOROWANIE
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM GASZENIA GAZEM

WKŁADKA CHEMOODPORNA

WYCIĄG MIEJSCOWY

CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

WENTYLACJA

+48 539 828 160

KLASA OGNIOODPORNOŚCI - REI 240

CZUJNIKI WYCIEKU

MY TO OSIĄGNELIŚMY!

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

www.kontenery-chemiczne.pl
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KONTENERY OGNIOODPORNE

Kontener dwupoziomowy do pasywnego
przechowywania farb i lakierów
Kontener wykonany w klasie odporności ogniowej REI 120. Magazyn wyposażony w przeciwwybuchowy
system chłodzenia oraz ogrzewania z utrzymaniem temperatury na poziomie pomiędzy
5-25 °C przez cały rok. Wentylacja mechaniczna zakończona klapą
przeciwpożarową. Certyﬁkowane ognioodporne wrota
dwuskrzydłowe EI 120 wyposażone w
samozamykacze.

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS

KONTENERY OGNIOODPORNE DWUPOZIOMOWE

1.

3800 x 1700 x 3100 mm

6600 x 1700 x 3100 mm

9600 x 1700 x 3100 mm

12600 x 1700 x 3100 mm

2.

2500 x 2600 mm

2500 x 2600 mm

2500 x 2600 mm

2500 x 2600 mm

3.

TAK

TAK

TAK

TAK

4.

600 litrów

1000 litrów

1500 litrów

2000 litrów

5.

6 / 4 / 12

12 / 8 / 24

18 / 12 / 36

24 / 16 / 48

6.

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

1. WYMIARY WEWNĘTRZNE
2. WYMIARY DRZWI OGNIOODPORNYCH
5. EURO / IBC / BECZKA
6. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY POZIOMAMI
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Podane wymiary są standardowymi wymiarami jakie najczęściej wybierają
nasi klienci. Każdy produkowany przez nas kontener możemy dopasować do
określonych wymiarów. Pojemność wanny wychwytowej dobierana jest
indywidualne do magazynowanej ilości mediów.

+48 531 113 435

3. REGAŁ PALETOWY

4. WANNA WYCHWYTOWA / POJEMNOŚĆ

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

NASZE REALIZACJE:
kontenery-chemiczne.pl

Wszystkie nasze magazyny są
pod stałą kontrolą strażaka oraz
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, ponadto
zatrudniamy inspektorów ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych,
którzy specjalizują się w doborze
odpowiednich rozwiązań
magazynowania substancji w
kontenerach chemicznych.

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

K L A S A O D PO R NO Ś C I O G NI O W E J E L E M E N T Ó W B U D Y N K U
OBIEKT

to 120 minut
bezpieczeństwa dla
Twoich pracowników!

KONSTRUKCJA

DACH

ŚCIANY

DRZWI

REI 240

R 240

R 30

EI 120

EI 120

REI 120

R 120

R 30

EI 120

EI 60

REI 90

R 90

R 30

EI 60

EI 60

REI 60

R 60

R 15

EI 60

EI 60

MY TO OSIĄGNELIŚMY!

kinga@ikapol.net
+48 531 113 435

Obszary odporności ogniowej:
R – nośność ogniowa | E – szczelność ogniowa | I – izolacyjność ogniowa

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

+48 539 828 160
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KONTENERY OGNIOODPORNE

MAGAZYNOWANIE
BATERII LITOWO-JONOWYCH

BATERIE LITOWO-NIKLOWO-KOBALTOWO-MANGANOWE (NMC)
BATERIE LITOWO-MANGANOWE (LMO)
BATERIE LITOWO-ŻELAZOWO-FOSFOROWE (LFP)

BATERIE LITOWO-NIKLOWO-KOBALTOWO-ALUMINIOWE (NCA)
NCA
NCA)

www.kontenery-chemiczne.pl

Wentylacja
zgodna z EX ATEX

Kontener izolowany certyﬁkowaną płytą warstwową o grubości 160mm o klasie odporności ogniowej EI120. Konstrukcja nośna
zabezpieczona ognioodpornie do poziomu R120
R120.
Magazyny baterii litowo-jonowych wyposaża się w wentylację mechaniczną w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z
dyrektywą ATEX, klapy przeciwpożarowe.
Dodatkowym wyposażeniem jest centrala przeciwpożarowa z czujnikiem temperatury oraz optycznym czujnikiem dymu.
Centrala wyposażona jest w system sygnalizacji świetlny i dźwiękowy.
Kontener posiada drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI60 lub EI120, drzwi wyposażone są w samozamykacze
oraz klamki antypaniczne.

KONTENERY OGNIOODPORNE DWUPOZIOMOWE

1.

3800 x 1700 x 3100 mm

6600 x 1700 x 3100 mm

9600 x 1700 x 3100 mm

12600 x 1700 x 3100 mm

2.

2500 x 2600 mm

2500 x 2600 mm

2500 x 2600 mm

2500 x 2600 mm

3.

TAK

TAK

TAK

TAK

4.

600 litrów

1000 litrów

1500 litrów

2000 litrów

5.

6 / 4 / 12

12 / 8 / 24

18 / 12 / 36

24 / 16 / 48

6.

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

1. WYMIARY WEWNĘTRZNE
2. WYMIARY DRZWI OGNIOODPORNYCH
5. EURO / IBC / BECZKA
6. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY POZIOMAMI
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Podane wymiary są standardowymi wymiarami jakie najczęściej wybierają
nasi klienci. Każdy produkowany przez nas kontener możemy dopasować do
określonych wymiarów. Pojemność wanny wychwytowej dobierana jest
indywidualne do magazynowanej ilości mediów.

+48 531 113 435

3. REGAŁ PALETOWY

4. WANNA WYCHWYTOWA / POJEMNOŚĆ

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

Indywidualne podejście do każdego
klienta daje nam nieograniczone
możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia
spełniając nawet najbardziej
rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz
tych określonych w strukturach danej ﬁrmy.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i
posiadają certyﬁkat VdS.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Wyposażymy każdy magazyn w systemy
sygnalizacji pożarowej, instalacje
tryskaczowe oraz stałe systemy gaśnicze
gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

CZUJNIKI WYCIEKU

KLIMATYZACJA

TRYSKACZE

GRZEJNIKI

MONITOROWANIE
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

WENTYLACJA

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM GASZENIA GAZEM

WKŁADKA CHEMOODPORNA

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
PEŁNA AUTOMATYKA

CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

WYCIĄG MIEJSCOWY

PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

KL ASA ODPOR NOŚCI OGN IOW E J E LE ME N T Ó W B U D Y NKU
OBIEKT

KONSTRUKCJA

DACH

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?

ŚCIANY

DRZWI

REI 240

R 240

R 30

EI 120

EI 120

REI 120

R 120

R 30

EI 120

EI 60

REI 90

R 90

R 30

EI 60

EI 60

REI 60

R 60

R 15

EI 60

EI 60

Obszary odporności ogniowej:
R – nośność ogniowa | E – szczelność ogniowa | I – izolacyjność ogniowa
PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

Nowoczesna technologia i pełna automatyka
w kontenerach magazynowych pozwala na
utrzymywanie określonej temperatury przez
cały rok, dzięki czemu przechowywana substancja
zachowuje swoje właściwości ﬁzyczne oraz
chemiczne i jest gotowa do użycia w każdym
momencie.

Wszystkie nasze magazyny są pod
stałą kontrolą strażaka oraz
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych,, ponadto
zatrudniamy inspektorów ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych,
którzy specjalizują się w doborze
odpowiednich rozwiązań
magazynowania substancji
w kontenerach chemicznych.

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

kinga@ikapol.net
+48 531 113 435
+48 539 828 160
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IKAPOL zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne w zakresie
serwisu gwarancyjnego,, pogwaracyjnego oraz okresowych przeglądów
technicznych.
Dzięki regularnej konserwacji unikniesz
kosztownych napraw w przyszłości! Minimaliując
możliwość wystąpienia awarii wydłużysz
„żywotność” swojego sprzętu.

Łukasz Rybak

serwis / m o nta ż / g w a ra nc ja

konstrukcje@ikapol.net
+48 506 924 136
14

+48 531 113 435

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

Firma IKAPOL gwarantuje serwis dostarczonych
kontenerów zarówno w okresie gwarancyjnym jak i
pogwarancyjnym.
Realizowany on jest przez producenta magazynu, a
nie przez przypadkowy punkt serwisowy.
Częstotliwość serwisów jest ustalana indywidualne,
w zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń,
i rodzaju ich pracy.
Regularny serwis zapewnia prawidłową pracę,
zmniejszenie ryzyka awarii i co za tym idzie
bezpieczne i prawidłowe magazynowanie
substancji chemicznych.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

+48 539 828 160
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MAGAZYNOWANIE
NADTLENKÓW ORGANICZNYCH
Ze względu na zagrożenie wybuchowe nadtlenki organiczne
dzieli się na typy A | B | C | D | E | F | G
Obiekty takie jak kontenery chemiczne, w których
magazynowane są nadtlenki zalicza się do kategorii
zagrożenia wybuchem:
I grupa niebezpieczeństwa (obejmuje typy A | B | C)
skwaliﬁkowany do kategorii zagrożenia wybuchem MW 1
II grupa niebezpieczeństwa (obejmuje typy D)
skwaliﬁkowany do kategorii zagrożenia wybuchem MW 2
III grupa niebezpieczeństwa (obejmuje typy E | F | G)
nie są kwaliﬁkowane do kategorii zagrożenia wybuchem
Zasady wyznaczania w obiektach stref zagrożenia wybuchem
mieszanin materiałów palnych z powietrzem do odpowiedniej
kategorii zagrożenia wybuchem określają przepisy przeciwpożarowe.

Maksymalna masa nadtlenków
magazynowanych w jednej
komorze nie może przekroczyć:
1000 kg nadtlenków
I grupa niebezpieczeństwa
2500 kg nadtlenków
II grupa niebezpieczeństwa
5000 kg nadtlenków
III grupa niebezpieczeństwa

16

+48 531 113 435

Kontener izolowany do przechowywania nadtlenków to magazyn wolnostojący,
jednokondygnacyjny z jedną lub wieloma oddzielnymi komorami.
Rozmieszczenie pomieszczeń powinno być szeregowe, wszystkie wejścia usytuowane są z tej
samej strony.
Kontenery magazynowe do przechowywania nadtlenków organicznych posiadają
powierzchnię odciążającą w postaci stropodachu, który jako powierzchnia odciążająca nie
przekracza 75kg/m2.
W kontenerach magazynowych, które posiadają oddzielne komory magazynowe ,a
powierzchnią odciążającą jest dach, ściany boczne i działowe wystają ponad dach na
wysokość minimum 30cm.

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Ścisłe utrzymywanie określonych warunków temperatury i wilgotności
w kontenerze magazynowym do przechowywania nadtlenków
organicznych to bezpieczeństwo dla ﬁrmy oraz dbanie o zdrowie i
życie pracowników.

MONITOROWANIE
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

TRYSKACZE

GRZEJNIKI

CZUJNIKI WYCIEKU

WENTYLACJA

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM GASZENIA GAZEM

CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

WKŁADKA CHEMOODPORNA

Nowoczesna technologii i pełna
automatyka w kontenerach
magazynowych pozwala na
utrzymywanie określonej
temperatury przez cały rok, dzięki
czemu przechowywana substancja
zachowuje swoje właściwości
ﬁzyczne oraz chemiczne i jest
gotowa do użycia w każdym
momencie.

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego!

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?

PAMIĘTAJ O WYPOSAŻENIU DODATKOWYM!

WYCIĄG MIEJSCOWY

MY TO OSIĄGNELIŚMY!

KLIMATYZACJA

Indywidualne podejście do każdego
klienta daje nam nieograniczone
możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia
spełniając nawet najbardziej
rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa
oraz tych określonych w strukturach danej
ﬁrmy.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i
posiadają certyﬁkat VdS.
Wyposażymy każdy magazyn w systemy
sygnalizacji pożarowej, instalacje
tryskaczowe oraz stałe systemy gaśnicze
gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

W każdym pomieszczeniu magazynowym, w
którym znajdują się nadtlenki, a temperaturę ich
magazynowania utrzymuje się powyżej 0°C powinna
znajdować się umywalka, prysznic bezpieczeństwa
oraz oczomyjka.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

+48 539 828 160
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MAGAZYNOWANIE OLEJÓW I SMARÓW
PRZECHOWYWANIE OLEJÓW I SMARÓW W ODPOWIEDNICH WARUNKACH
MA WIELKIE ZNACZENIE DLA ZACHOWANIA ICH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH

UNIKAJ SAMODZIELNEGO
RĘCZNEGO MANIPULOWANIA
BECZKAMI !

PAMIĘTAJ!
Do likwidacji źródeł ognia w żadnym wypadku
nie stosuj wody !
Odpowiednim środkiem będą gaśnice śniegowe, proszkowe, pianowe lub piasek.

POWIADOMIENIE PODCZAS WYCIEKU
Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte

mogą się jednak zdarzyć sytuacje, podczas których jakiś ulegnie
rozszczelnieniu skutkując wystąpieniem wycieku – dlatego zawsze
zalecamy zastosowanie czujek wycieku wkładanych do wanien
wychwytowych. Jedno małe urządzenie może zawczasu powiadomić
pracowników o konieczności zneutralizowania wycieku.

Beczki ponad 200-litrowe (oleju) ważą ok. 185
kg, dlatego do manipulowania nimi muszą być
stosowane specjalne chwytaki / podnośniki
do beczek.

GWARANCJA UTRZYMANIA TEMPERATURY
Zabezpieczenie przed dużymi zmianami temperatury
oznacza zastosowanie urządzeń zapewniających utrzymanie
konkretnej temperatury oraz odpowiedzialnych za odpowiednią
cyrkulację powietrza w kontenerze.

KONTENERY DWUPOZIOMOWE

1.

2600 x 1500 x 3400 mm

5000 x 1500 x 3400 mm

7000 x 1500 x 3400 mm

11000 x 1500 x 3400 mm

15000 x 1500 x 3400 mm

2.

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

3.

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

4.

4 szt.

8 szt.

12 szt.

20 szt.

28 szt.

5.

8 szt.

16 szt.

24 szt.

40 szt.

56 szt.

1. WYMIARY ZEWNĘTRZNE 2. DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
5. ILOŚĆ MAGAZYNOWANIA BECZEK 200L

3. DRZWI PRZESUWANE

4. ILOŚĆ MAGAZYNOWANIA IBC

Podane wymiary są standardowymi wymiarami jakie najczęściej wybierają nasi klienci. Każdy produkowany przez nas kontener możemy dopasować do określonych wymiarów.
Pojemność wanny wychwytowej dobierana jest indywidualne do magazynowanej ilości mediów.

18

+48 531 113 435

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?
Indywidualne podejście do każdego
klienta daje nam nieograniczone
możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia
spełniając nawet najbardziej
rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz
tych określonych w strukturach danej ﬁrmy.

Wyposażymy każdy magazyn w systemy
sygnalizacji pożarowej
pożarowej, instalacje
tryskaczowe oraz stałe systemy gaśnicze
gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

MAGAZYNOWANIE OLEJÓW / SMARÓW

Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i
posiadają certyﬁkat VdS
VdS.

KONTENER DWUSTRONNY
pozwoli wam na łatwą dystrybucję pojemników do ich punktów
stosowania bez konieczności objeżdżania go na około

Z JEDNEJ STRONY ZAŁADUNEK
Z DRUGIEJ ROZŁADUNEK
PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

+48 539 828 160
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MAGAZYNOWANIE
KWASÓW / ZASAD / SOLI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE
SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1742)
Zależnie od właściwości i potencjału zagrożenia materiałów niebezpiecznych należy podjąć właściwe środki, np. dla kwasów lub
ługów należy przewidzieć specjalne wkłady z PE do wanny wychwytowej.
W przypadku mediów zapalnych trzeba uwzględnić przepisy przeciwpożarowe. Jeśli występuje atmosfera wybuchowa, to
konieczne jest przestrzeganie dyrektywy ATEX 2014/34/EU.

Kontener projektowany jest od początku w 100%
zgodnie z wytycznymi klienta.
W naszych kontenerach automatyka steruje pracą i w
zależności od konieczności załączane są odpowiednie
urządzenia grzejące lub chłodzące.

KOMPATYBILNOŚĆ MAGAZYNOWANIA

Podchodzimy indywidualnie nie tylko do każdego
klienta, ale również do każdej substancji. Kwas kwasowi
nie równy i zawsze należy przeanalizować dokładnie
ich karty charakterystyki.

SUBSTANCJE
ŁATWOPALNE

KWASY

ZASADY

SUBSTANCJE
UTLENIAJĄCE

SUBSTANCJE
TOKSYCZNE

Gdy substancje są kompatybilne to
możemy składować je razem.

SUBSTANCJE
ŁATWOPALNE

KWASY

ZASADY

SUBSTANCJE
UTLENIAJĄCE

SUBSTANCJE
TOKSYCZNE

PROJEKTY POD WYMIAR

Wiele substancji chemicznych wymaga przechowywania osobno z uwagi
na niekompatybilność chemiczną. Często zdarza się nawet, że substancja
posiada dwa lub więcej piktogramów, wskazujących na przynależność do
kilku różnych grup zagrożeń.

KAŻDY KONTENER PROJEKTOWANY JEST OD POCZĄTKU W 100%
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KLIENTA.
SUBSTANCJE POSIADAJĄ INDYWIDUALNE POTRZEBY MAGAZYNOWANIA. W NASZYCH
KONTENERACH AUTOMATYKA STERUJE PRACĄ I W ZALEŻNOŚCI OD KONIECZNOŚCI
ZAŁĄCZANE SĄ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA GRZEJĄCE LUB CHŁODZĄCE.

W przypadku kwasów, czyli substancji agresywnych chemicznie
stosujemy w kontenerach wanny ociekowe z wkładką polietylenową.

20

+48 531 113 435

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

Kontener do magazynowania podchlorynu sodowego
Dwupoziomowy kontener magazynowy izolowany certyﬁkowaną płytą warstwową z wypełnieniem z pianki PIR, całość
zabezpieczona do klasy C5-I antykorozyjności.
Kontener posiada wbudowana wannę wychwytowa zabezpieczoną wysokiej jakości wkładką PE na dwóch poziomach.
Szczelność wanny wychwytowej potwierdzona protokołem z badań: NDT – PT/VT.
Magazyn wyposażony w system chłodzenia oraz ogrzewania z utrzymaniem temperatury na poziomie pomiędzy
15°C – 25°C przez cały rok.

UTRZYMANIE TEMPERATURY
15°C – 20°C
przez cały rok

Kontener do magazynowania substancji niewrażliwych na zmiany
temperatury
Magazyn izolowany certyﬁkowaną płytą
warstwową z wypełnieniem z pianki
PIR. Podłoga oraz półka wykonana z
blachy stalowej pomalowanej farbami
chemoodpornymi, ze zdejmowana kratą
ocynkowaną o nośności 2000kg/m².

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
z podtrzymaniem napięcia przez 60 minut

Kontener wyposażony w system detekcji
gazów połączony z wentylacją mechaniczną.
Detektor, moduł alarmowy, sygnalizator
optyczno-akustyczny z podtrzymaniem
napięcia na około 60 minut. Praca
wentylatorów w pełnym zakresie mocy
w momencie wykrycia zagrożenia +
wprowadzenie dodatkowych trybów pracy
wentylatora w zakresie 10% i 20%. Czujniki
GAZEX skalibrowane odpowiednio do
przechowywanych substancji.

1.

2600 x 1500 x 3400 mm

5000 x 1500 x 3400 mm

7000 x 1500 x 3400 mm

11000 x 1500 x 3400 mm

15000 x 1500 x 3400 mm

2.

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

3.

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

4.

4 szt.

8 szt.

12 szt.

20 szt.

28 szt.

5.

8 szt.

16 szt.

24 szt.

40 szt.

56 szt.

1. WYMIARY ZEWNĘTRZNE 2. DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
5. ILOŚĆ MAGAZYNOWANIA BECZEK 200L

3. DRZWI PRZESUWANE

MAGAZYNOWANIE KWASÓW / ZASAD / SOLI

WANNA WYCHWYTOWA
CHEMOODPORNA Z WKŁADKĄ PE

4. ILOŚĆ MAGAZYNOWANIA IBC

Podane wymiary są standardowymi wymiarami jakie najczęściej wybierają nasi klienci. Każdy produkowany przez nas kontener możemy dopasować do określonych wymiarów.
Pojemność wanny wychwytowej dobierana jest indywidualne do magazynowanej ilości mediów.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

+48 539 828 160
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MAGAZYNOWANIE
KWASÓW / ZASAD / SOLI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE
SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1742)

Kontener do magazynowania
wodorotlenku sodu

UTRZYMANIE TEMPERATURY
15°C – 20°C
przez cały rok

Jednopoziomowy izolowany
kontener magazynowy wyposażony system
chłodzenia oraz ogrzewania z utrzymaniem temperatury
na poziomie pomiędzy 15°C – 20°C przez cały rok.
W kontenerze zainstalowano wyciąg miejscowy oraz prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką.
Magazyn posiada uchwyty umożliwiające transportowanie go przy pomocy dźwigu. Bramy zamykane na zamek
uniemożliwiają dostęp osób nieupoważnionych do magazynowanych mediów.

WYCIĄG MIEJSCOWY

JEDEN KONTENER - 2 RÓŻNE SUBSTANCJE

22

+48 531 113 435

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

MONITOROWANIE
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

TRYSKACZE

GRZEJNIKI

CZUJNIKI WYCIEKU

WENTYLACJA

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM GASZENIA GAZEM

CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

WKŁADKA CHEMOODPORNA

WYCIĄG MIEJSCOWY

PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie nasze magazyny są pod stałą kontrolą
strażaka oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych,, ponadto zatrudniamy
inspektorów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
którzy specjalizują się w doborze odpowiednich
rozwiązań magazynowania substancji w
kontenerach chemicznych.

Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

jola@ikapol.net
+48 539 828 160
PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?

MAGAZYNOWANIE KWASÓW / ZASAD / SOLI

KLIMATYZACJA

Indywidualne podejście do każdego klienta
daje nam nieograniczone możliwości
dostosowania wymiarów magazynu
oraz jego wyposażenia spełniając nawet
najbardziej rygorystyczne wymagania
względem ogólnych przepisów
bezpieczeństwa oraz tych określonych w
strukturach danej ﬁrmy.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i
posiadają certyﬁkat VdS
VdS.
Wyposażymy każdy magazyn w systemy
pożarowej, instalacje
sygnalizacji pożarowej
tryskaczowe oraz stałe systemy gaśnicze
gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

+48 539 828 160
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MAGAZYNOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
ORAZ NAWOZÓW MINERALNYCH

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych”

Wentylacja: 10-krotna wymiana
powietrza w ciągu godziny

Kontenery magazynowe do przechowywania środków ochrony roślin posiadają system wentylacji awaryjnej, który
uruchamiany jest z zewnątrz i od wewnątrz magazynu, zapewnia co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny oraz
system wentylacji ciągłej uruchamiany z zewnątrz magazynu, godzinę przed rozpoczęciem pracy, zapewniający co najmniej
3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

AUTOMATYKA

Istnieje możliwość zapewnienie pełnej automatyki w takim magazynie poprzez ustawienie
wentylacji ciągłej w trybie 3 lub 5 wymian na stałe bez konieczności uruchamiania wentylacji
codziennie przed rozpoczęciem pracy.

Kontener posiada szczelną podłogę wykonaną z blachy
stalowej, zabezpieczona jest farbami chemoodpornymi
oraz dodatkowo wyposażona w wkładkę chemoodporną z
wysokiej jakości PE, kratownica wema wykonana jest ze stali
kwasoodpornej.
Kontener posiada wbudowaną w podłogę wannę
wychwytową, która w razie ewentualnego rozlania się
substancji zatrzyma wyciek wewnątrz kontenera. Wyciek
należy uprzątnąć i zneutralizować środkami / urządzeniem do
tego przeznaczonym.
Kontener magazynowy można dodatkowo wyposażyć w
okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni
słonecznych.
Instalacja elektryczna w magazynie jest wykonaniu
przeciwwybuchowym (gazoszczelna i pyłoszczelna).
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Kontener magazynowy możemy wyposażyć
w certyﬁkowane szafy przeznaczone
do przechowywania substancji
niebezpiecznych:

KLIMATYZACJA

TRYSKACZE

GRZEJNIKI

MONITOROWANIE
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

WENTYLACJA

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM GASZENIA GAZEM

CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

W zależności od magazynowanej substancji
przewiduje się wyposażenie kontenera w
środki ochrony indywidualnej:

WKŁADKA CHEMOODPORNA

WYCIĄG MIEJSCOWY

PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

PRZ Y K Ł AD OW E R E A L I Z A CJ E :

• RĘKAWICE
• KOMBINEZONY OCHRONNE
• MASKI
• KALOSZE
• APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
(w przypadku zatrucia)

CERTYFIKACJA:

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

CZUJNIKI WYCIEKU

Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?
Indywidualne podejście do każdego klienta daje nam
nieograniczone możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia spełniając nawet
najbardziej rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz tych
określonych w strukturach danej ﬁrmy.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku polskim ﬁrmami,
które zajmują się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
i posiadają certyﬁkat VdS.
Wyposażymy każdy magazyn w systemy sygnalizacji
pożarowej, instalacje tryskaczowe oraz stałe systemy
gaśnicze gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych
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MAGAZYNOWANIE
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU W SPRAWIE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 296).
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1742)
Jak stanowi rozporządzenie, magazynowanie prowadzi się:
• w miejscach o pojemności dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości
• w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i ﬁzycznych odpadów (opakowania, pojemniki, kontenery,
zbiorniki, worki, pryzmy lub stosy)
• w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza wymienione wyżej rodzaje opakowań
• w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady niebezpieczne poprzez stosowanie
szczelnych pojemników, kontenerów lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych (kanalizacja
przemysłowa)
Jak magazynować odpady? Rozporządzenie stanowi, że
magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób:
• selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi
cechami, uwzgledniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia
• zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizacje danego rodzaju odpadu
• ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym
przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie
barier przeciwwietrznych
• zapewnienie właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów
• zapewnienie drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych

P R Z Y K Ł A DO W E RE A L I Z A CJ E :

Nasze kontenery przystosowane
są do zbierania, przechowywania
i magazynowania odpadów
niebezpiecznych: stałych
i ciekłych, wrażliwych na
podwyższoną temperaturę,
łatwopalnych oraz zakaźnych
odpadów medycznych
lub zakaźnych odpadów
weterynaryjnych.
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Kontener odpadów niebezpiecznych płynnych
Kontener izolowany, przystosowany do magazynowania odpadów płynnych - wrażliwych na wysokie temperatury.
Posiada wbudowaną w podłogę szczelną wannę wychwytową. Magazyn wyposażony w wentylację mechaniczną w
wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z dyrektywą
ATEX.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych
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MAGAZYNOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Wentylacja
zgodna z EX ATEX
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Kontener odpadów niebezpiecznych
stałych i płynnych
Kontener nieizolowany dwupoziomowy. Magazyn wyposażony w szczelną wannę wychwytową na dwóch poziomach
magazynowania. Kontener przeznaczony do przechowywania odpadów o rożnych gabarytach niewrażliwych na zmiany
temperatury. Bramy zamykane na zamek uniemożliwiają dostęp osób nieupoważnionych do magazynowanych mediów.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE!

SKŁADOWANIE DWUPOZIOMOWE

PIĘTROWANIE MNIEJSZYCH POJEMNIKÓW

W JEDNEJ CZĘŚCI MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA DWUPOZIOMOWEGO W DRUGIEJ PIĘTROWANIA MNIEJSZYCH POJMENIKÓW.

Wszystkie nasze magazyny są pod stałą kontrolą
strażaka oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych,, ponadto zatrudniamy
inspektorów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
którzy specjalizują się w doborze odpowiednich
rozwiązań magazynowania substancji w
kontenerach chemicznych.

NA S Z E R EAL IZ AC JE:
kontenery-chemiczne.pl
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Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

jola@ikapol.net
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Kontener odpadów skrajnie łatwopalnych
Kontener izolowany zabezpieczony ognioodpornie do poziomu REI 60. Magazyn wyposażony w wentylację
mechaniczną, klapy przeciwpożarowe oraz centralę przeciwpożarową z czujnikiem temperatury oraz optycznym
czujnikiem dymu. Centrala wyposażona w system sygnalizacji świetlny i dźwiękowy. Kontener posiada drzwi
przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60, drzwi wyposażone w samozamykacze oraz klamki antypaniczne.

Drzwi spełniają
wytyczne VdS

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
Magazyn zgodny z
wytycznymi VdS ?
Indywidualne podejście do każdego
klienta daje nam nieograniczone
możliwości dostosowania wymiarów
magazynu oraz jego wyposażenia
spełniając nawet najbardziej
rygorystyczne wymagania względem
ogólnych przepisów bezpieczeństwa
oraz tych określonych w strukturach danej
ﬁrmy.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku
polskim ﬁrmami, które zajmują się
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i
posiadają certyﬁkat VdS.
Wyposażymy każdy magazyn w systemy
sygnalizacji pożarowej, instalacje
tryskaczowe oraz stałe systemy gaśnicze
gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych
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MAGAZYNOWANIE ZAKAŹNYCH
ODPADÓW MEDYCZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE
SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1742)
KONTENER IZOLOWANY Z UTRZYMANIEM
TEMPERATURY PONIŻEJ 18 °C

WAŻNE!
Kontener magazynowy posiada niezależne
wejście do strefy magazynowania oraz osobne
pomieszczenie z wydzielonym miejscem przeznaczonym do przechowywania czystych oraz do zbierania
brudnych środków ochrony indywidualnej.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

STREFA MAGAZYNOWANIA

pomieszczenie wyposażone jest w:

pomieszczenie wyposażone jest w:

• umywalka + elektryczny podgrzewacz wody
(dostęp do wody ciepłej)

• wentylację zapewniającą podciśnienie
oraz zainstalowano ﬁltry węglowe

• grzejnik elektryczny z regulatorem temperatury

• system pomiaru i rejestracji
temperatur kontenera

• pomieszczenie przystosowane jest do montażu w
nim prysznica bezpieczeństwa i oczomyjki
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• kran z wodą bieżącą + kratkę ściekową
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PODŁOGA WYKOŃCZONA
PRZEMYSŁOWYM PVC

UTRZYMANIE TEMPERATURY
NA POZIOMIE 10°C - 18 °C

WENTYLACJA MECHANICZNA Z FILTREM WĘGLOWYM

REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOCI

Magazyn wyposażony jest w jednostki chłodzące z
założeniem utrzymania temperatury do maksymalnie
10°C w przypadku przechowywania odpadów nie dłużej
niż 72 godziny, lub do maksymalnie 18°C w przypadku
przechowywania odpadów nie dłużej niż 24 godziny.

CZUJNIK TEMPERATURY

KRAN + KRATA ŚCIEKOWA

Ściany, dach oraz podłoga wykonane zostały z gładkich
i łatwo zmywalnych materiałów odpornych na środki
chemiczne i umożliwiające ich skuteczną dezynfekcję.

WIĘCEJ INFO:
Magazyn wyposażony w monitoring temperatury i wilgotności, umywalkę
oraz kratkę odpływową.. Wentylacja mechaniczna z podciśnieniem oraz
ﬁltrem węglowym – zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych
zapachów na zewnątrz kontenera.
Pomieszczenie (strefa bezpieczeństwa)) wyposażone jest w umywalkę z
bieżącą wodą zimną oraz elektryczny podgrzewacz wody tak by zapewnić
dostęp również do wody ciepłej. Zainstalowano w nim również grzejnik
elektryczny z regulatorem temperatury.. Pomieszczenie przystosowane jest
do montażu w nim prysznica bezpieczeństwa i oczomyjki.
W streﬁe magazynowania zakaźnych odpadów medycznych przewidziano
wentylację zapewniającą podciśnienie oraz zainstalowano ﬁltry węglowe,
które skutecznie oczyszczają odprowadzane z magazynu powietrze.
Wszystkie otwory wentylacyjne oraz przejścia dylatacyjne zostały szczelnie
zabezpieczone przed przedostawaniem się do wewnątrz owadów, gryzoni i
innych zwierząt.
W streﬁe magazynowania zamontowany został kran z wodą bieżącą,
w podłodze zainstalowano kratkę ściekową do odprowadzania wody
ze zmywania powierzchni. Magazyn wyposażony jest system pomiaru
i rejestracji temperatur do ciągłego pomiaru temperatury wewnątrz
kontenera.

PROJE KTO WA N I E M A G A Z YN Ó W C H EM IC ZNY C H
technologia przechowywania substancji łatwopalnych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
MYJKI / PŁUCZKI DO OCZU
PRYSZNICE AWARYJNE

+48 539 828 160

31

32

+48 531 113 435

www.ikapol.net | www.kontenery-chemiczne.pl

MY TO OSIĄGNELIŚMY!
KLASA OGNIOODPORNOŚCI - REI 240
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PROJEKTY POD WYMIAR
• Certyﬁkaty wytwórcy EN 1090 oraz ISO 3834
• Plan kontroli i badań elementów konstrukcyjnych
• Lista nadzoru spawalniczego (certyﬁkaty nadzoru wg EN ISO 14731)

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA

• Lista WPS + załączniki (instrukcje technologiczne spawania EN ISO 15609-1)
• Lista WPQR + załączniki (protokoły z kwaliﬁkowania technologii spawania EN ISO 15614-1)
• Lista spawaczy do zlecenia + załączniki (certyﬁkaty spawaczy wg EN ISO 9606-1)
• Dziennik spawania dla elementów konstrukcyjnych
• Lista badaczy NDT + załączniki (certyﬁkaty personelu badań nieniszczących EN ISO 9712)
• Protokoły z badań NDT (VT | PT | MT | UT | RT)
• Protokół z badań typu dla całego obiektu
• Protokół z pomiarów geometrycznych/geodezyjnych dla elementów konstrukcyjnych
• Protokół ochronnego systemu malarskiego (wg norm z serii EN 12944)
• Lista użytych materiałów antykorozyjnych + załączniki
• Wykaz protokołów z badań i pomiarów
• Lista elementów wysyłkowych
• Deklaracja właściwości użytkowych
• Wykaz materiałów użytych do produkcji elementów konstrukcyjnych + załączniki
(świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 na wbudowane materiały, znak CE zapis CPR/CPD )
• Wykaz materiałów użytych zestawów śrubowych użytych do łączenia elementów konstrukcyjnych
(świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 na wbudowane materiały, znak CE zapis CPR/CPD )
• Protokoły ze skręcania
• Oświadczenie o wykonaniu zgodnie z projektem (wymaganie prawa budowlanego) wystawione i
podpisane przez wytwórcę, zatwierdzone/autoryzowane przez przedstawicieli ﬁrmy.
• Projekt wykonawczy konstrukcji oraz projekt montażu
• Dostosowanie kontenera do wytycznych VdS
• Obliczenia statyczne konstrukcji
• Projekt powykonawczy instalacji elektrycznych
• Centrala PPOŻ. VdS
• Dokumentacja z kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej
• Projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg
• Certyﬁkacja DiBT
• Ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej wraz z dokumentem zabezpieczenia przed
wybuchem (DZPW)
• Protokół z badań penetracyjnych złączy spawanych wanny wychwytowej
w oparciu o normę EN ISO 3452-1
• Oznakowanie CE
• Pomiary parametrów powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
• Certyﬁkat TÜV SÜD wg PN-ISO 3834-2:2007
• Świadectwa jakości m.in krat ocynkowanych
• Dobór urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX
• Procedura postępowania awaryjnego w przypadku
rozszczelnienia wewnątrz kontenera
WSZYSTKIE NASZE KONTENERY ROBIONE SĄ
OD PODSTAW DO KAŻDEGO Z NICH TWORZONA JEST
INDYWIDU ALN A DOKU M E N T ACJ A

Łukasz Rybak

S E RW I S / M O NT A Ż / GWAR AN CJA

konstrukcje@ikapol.net
+48 506 924 136

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!
Znajdą w nim Państwo wielki wybór zarówno produktów jak i rozwiązań gwarantujących
przede wszystkim bezpieczne warunki do magazynowania substancji niebezpiecznych.

Dział handlowy i obsługa klienta:

Alina Małkowska
alina@ikapol.net
+48 668 115 027

SORBENTY / ZESTAWY ADR

WANNY WYCHWYTOWE

POJEMNIKI NA
SUBSTANCJE ŁATWOPALNE

SZAFY NA SUBSTANCJE
ŁATWOPALNE

PŁASZCZE GRZEWCZE
DO BECZEK / IBC

SZAFY NA SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE

