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Tehtävä
Vaarallisten aineiden 
varastointi

Asetoni, fosfori, peroksidit, tetrakloorimetaani, fluorivetyhappo. Aineilla 
on usein huomiota herättämättömät nimet, ja niitä esiintyy tuotantopro-
sesseissa raaka-aineina ja apuaineina sekä syntyy jätteinä tai tuotannon 
tuloksena joka päivä. Ongelma on se, että ne ovat palavia, paloa edistä-
viä, myrkyllisiä tai jopa räjähdysvaarallisia. Vaarallisia aineita käytetään 
monissa teollisuuden prosesseissa. Ne ovat usein huomattava turvallisuus-
riski ja niiden käsittely aiheuttaa vaaraa ihmisille, ympäristölle ja yrityksille.  

Tuottajalla on vastuu ja velvollisuus minimoida vaarallisten aineiden käsitte-
lyn aiheuttamat riskit.  Me DENIOKSELLA olemme jo vuodesta 1986 kartut-
taneet osaamistamme vaarallisten aineiden turvalliseen ja lainmukaiseen 
varastointiin ja käsittelyyn liittyen. Tunnemme ne monet velvoitteet, jotka 
yrityksessä on täytettävä päivittäisen vastuun kantamiseksi. DENIOS tarjoaa 
ratkaisut, joilla suojaat ihmiset, ympäristön ja yritysarvot tehokkaasti ja 
vastaat vaarallisten aineiden varastoinnin tuomiin haasteisiin aktiivisesti ja 
pätevästi.

Vastuunkantoa – joka päivä
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Se, joka varastoi vaaralliset aineet turvallisesti ja lainmukaisesti, toimii 
oikein itsensä kannalta, lainsäätäjän kannalta ja ympäristön kannalta. 
Vaarallisia aineita varastoitaessa on otettava huomioon joukko lakeja ja 
säännöksiä. Nämä ovat laajoja kokonaisuuksia ja muuttuvat usein.

Onko esimerkiksi vaarallisten aineiden jaottelu vesivaaraluokkiin sinulle 
tuttu asia? DENIOS hallitsee senkin. Määräysten lisäksi hallitsemme muuta-
kin. Me olemme kasvaneet lainsäädännön myötä ja lainsäädäntö meidän 
tuotteidemme myötä. Saksan työturvallisuusasetus (BetrSichV) ja TRGS 510 
-ohje, Itävallan kemikaalilaki (ChemG) ja ennaltaehkäisevää palosuojausta 
koskeva tekninen säännöstö sekä EU:n kemikaaliasetus REACH ovat 
kaikki meille käsitteitä, sanan nimenomaisessa merkityksessä. Toimimme 
mielellämme asiakkaidemme tärkeänä neuvonantajana käyttäen aina ajan-
kohtaista tietämystämme vaarallisten aineiden varastointia ja käsittelyä 
koskevista asetuksista ja direktiiveistä. 

Tätä tietämystä jaamme muillekin. Esimerkiksi DENIOKSEN vaarallisten 
aineiden oppaassa on aina ajankohtaista tiivistettyä tietoa kaikista asiaan-
kuuluvista laeista ja asetuksista. Lisäksi meillä on DENIOS-Akatemia, jonka 
luennoilla teollisuuslaitosten ja yritysten vastuuhenkilöt voivat säännölli-
sesti oppia vaarallisista aineista ja ajankohtaisesta lainsäädännöstä kaiken 
tietämisen arvoisen.  
Luonnollisesti myös tuotteemme ovat aina tuoreimman lainsäädännön 
mukaisia. 

Palavien tai räjähtävien aineiden varastoinnissa palosuojauksella on 
erityisen suuri merkitys. Täkäläisen lainsäädännön mukaan paloturvallisen 
varastokontin tulee kestää tulipalon aiheuttamissa ääriolosuhteissa vähin-
tään 90 minuuttia. Tällaisesta palosuojauksesta käytetään nimitystä F90/
REI-90. Kansainvälisessä lainsäädännössä on paikallisia eroja. Muissa 
EU-maissa, esimerkiksi Ranskassa, on todettu ettei 90 minuutin palonkes-
tävyys anna tarpeeksi aikaa vaarallisten aineiden varastotiloissa sattuneen 
palon sammuttamiseen, ja siellä palosuojavaatimus on 30 minuuttia 
pidempi. 

DENIOKSEN paloturvalliset varastokontit pystyvät parempaan jo tänään! 
Miksi olemme siitä varmoja? Olemme antaneet riippumattoman koetuslai-
toksen testata asian. Kokeen aikana DENIOKSEN paloturvallisen varasto-
kontin sisällä sytytettiin tulipalo.  
Täysin suljetussa tilassa lämpötila kohosi reilusti yli 1 000 celsiusasteeseen 
ja aiheutti vaarallisten aineiden varaston teräsrakenteelle äärimmäisen 
rasituksen. DENIOKSEN paloturvallinen varastokontti kesti tulipalon ja serti-
fioitiin kansainvälisen REI 120 -paloluokituksen mukaan. 

Palosuojaus antaa sinulle 120 minuuttia tehokasta ja arvokasta aikaa yritys-
arvojen suojaamiseen sekä henkilö- ja ympäristövahinkojen ehkäisyyn. Mitä 
ellei paloturvallinen varastokonttimme olisi läpäissyt testiä? Siinä tapauk-
sessa olisimme optimoineet kontin, rakentaneet sen uudestaan ja teettä-
neet kokeen uudelleen – niin monta kertaa, kunnes tuote takaa parhaan 
mahdollisen turvan!

Lait? Asetukset? Tekniset säännöt? Kuinka kauan saa palaa?

YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS
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Meillä on ratkaisut

DENIOS-tuotteilla emme ainoastaan ole palvelleet markkinoita – me 
olemme myös muuttaneet markkinoita! Monet tuotteet, jotka tänä päivänä 
ovat perusvaatimustasoa, ovat meidän kehittämiämme. Esimerkiksi ensim-
mäiset valuma-altaat tulivat DENIOKSELTA, aivan kuten ensimmäinen palo-
suojattu varastokonttikin.

Olemme jatkuvasti kehittäneet tuotteitamme edelleen ja etsimme tänäkin 
päivänä yhä parempia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Sillä ei ole 
merkitystä, onko yrityksesi kahden hengen käsityöläisyritys tai suurkonser-
nin ympäristöasiamies. Eikä silläkään, haluatko säilyttää pieniä astioita vai 
useita tonneja palavia nesteitä. 

Sopiva ja lainmukainen varastointiratkaisu tulee DENIOKSELTA.

Tuotevalikoimamme käsittää useita moneen kertaan testattuja vakioratkai-
suja, jotka täyttävät suurimman osan teollisuus- ja yritysasiakkaidemme 
vaatimuksista. Entä jos vakioratkaisu ei vastaakaan tarpeitasi? Siinä 
tapauksessa suunnittelemme ja toteutamme sinulle yksilöllisen vaarallisten 
aineiden varaston! Pyynnöstä hoidamme kaikki rakentamiseen liittyvät 
toimenpiteet luovutukseen asti paikan päällä ja avaimet käteen -periaat-
teella.

Taattua vakiolaatua vai yksilöllinen avaimet käteen – projekti?
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Meidän vahvuutemme on monipuolisuus: mittojen mukaiset suunnitelmat, 
täydellisesti sopiva toteutus ja joustava, luotettava toimitus. Esimerkiksi 
olemme toimittaneet Düsseldorfin ja Innsbruckin yliopistoille väliaikaisen 
keskusvaraston vaarallisten aineille. Erityisesti luonnontieteiden alalla 
käytetään paljon vesiympäristölle vaarallisia palavia nesteitä ja aineita: 
emäksiä, happoja, liuottimia, peroksideja. Varaston tuli olla keskeinen 
samalla, kuin sen komponentit ovat liikuteltavia ja moneen käyttöön muun-
neltavia.

Tilannekartoituksen jälkeen DENIOKSEN insinöörit suunnittelivat ja toteutti-
vat varaston paikallisten olosuhteiden pohjalta. Varasto koostuu Düsseldor-
fissa 17 erillisestä paloturvallisesta varastokontista, joita yhdistävät katetut 
käytävät ja logistiikkareitit. Kohde on jaettu varasto- ja työskentelyaluee-
seen. Vaarallisten aineiden varastoa koskivat monenlaiset palo- ja räjäh-
dyssuojausta sekä ilmanvaihtoa ja lämpöeristystä koskevat vaatimukset ja 
lisäksi myös vaarallisten aineiden yhteisvarastointiin liittyvän VCI-konseptin 
vaatimukset. Projektissa sovellettiin tiukimpia mahdollisia turvallisuusvaa-
timuksia.  
Kaikkia kontit on varustettu kytkentäkaapeilla, jotka häiriötilanteessa vies-
tivät valvomon ja palohälytyskeskuksen kanssa. Älykäs väyläjärjestelmä 
mahdollistaa myös kaukokyselyn älypuhelimen ja internetin välityksellä.

Kaikki komponentit valmistettiin Bad Oeynhausenissa ja asentajamme asen-
sivat ne paikan päällä. Kaikki käyttöönottoa varten tarvittavat hyväksymisen 
edellytyksenä olleet vaatimukset täyttyivät ja olimme asiakkaan osaavana 
tukena käyttöönottoon asti. Myös sen jälkeen huolehdimme säännöllisistä 
huolloista.

DENIOS valmistaa kaikki vaarallisten aineiden varastot omana tuotanto-
naan. Näin takaamme, että jokainen  
DENIOS-tuote on tasalaatuinen ja huippulaadukas. Tämän myös tarkis-
tutamme määräajoin. Tunnettujen laitosten sertifioinnit ovat meille yhtä 
itsestään selviä kuin eurooppalaisten standardien, esimerkiksi EN 1090- tai 
EN 13501 -standardien, noudattaminen. Täytämme vaatimukset usein, 
ennen kuin niitä on edes ehditty asettamaan. Näin ollen olemme tuottei-
demme kanssa usein askeleen lainsäätäjää edellä – ja sinä olet meidän 
kanssamme varmalla puolella, kun standardien vaatimuksia tiukennetaan. 
DENIOKSEN vaarallisten aineiden varastossa säilytät vaaralliset aineesi 
turvallisesti tulevaisuudessakin, varmana siitä että täytät velvollisuutesi 
yrittäjänä.

DENIOS on lähelläsi – koko Euroopassa. DENIOKSEN vuosikymmeniä jatku-
nut läsnäolo kansainvälisillä markkinoilla merkitsee, että asiakkaillamme on 
taaja asiantuntijaverkosto ympärillään. Meillä on yli 700 työntekijää ja 17 
toimipaikkaa, joiden ansiosta DENIOS-asiantuntija on aina apunasi.

Vaarallisten aineiden varastointia mittojen mukaan Turvallisesti. Sertifioidusti. Maailmanlaajuisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS
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Sisäänmentävät
vaarallisten aineiden varastot
(ilman palosuojausta)

 3  Euroopan laajuisesti testattu ja hyväksytty järjestelmä (mm. Saksan 
rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväksyntä).

 3 Hyväksytty kaikkien vesivaaraluokkien vesiympäristölle vaarallisten 
aineiden varastointiin.

 3 Hyväksytty palavien nesteiden varastointiin (syttymispiste  
≤ 60 °C, vaaralauseke H224, H225 tai H226), kun varustukseen kuuluu 
koneellinen ilmastointi ja tarvittavat turvaetäisyydet rakenteisiin on 
huomioitu.

 3  Varustettu testatulla, yksiosaisella teräksisellä valuma-altaalla, jotta 
myös isoja astioita voidaan säilyttää määräysten mukaisesti.

 3  Helppohoitoinen ja vaatii vähän huoltoa, irrotettavat ritilät helpottavat 
valuma-altaan puhdistusta ja nestevuotojen siivoamista.

 3 Sopii yksilöllisesti mitoitettavien hyllyjärjestelmien ansiosta eri 
kokoisten astioiden säilytykseen.

 3 Kaksi isoa ovea, jotka helpottavat vaarallisten aineiden varaston 
täyttämistä ja purkamista. Ovet voidaan lukita ja ne suojaavat siten 
varkauden ja luvattoman käytön varalta.

 3 DENIOS vaarallisten aineiden varastot toimitetaan valmiiksi koottuina.

 3 Nosturisilmukoiden avulla kontin purkaminen tai siirto on helppoa.

DENIOS vaarallisten aineiden varastot – etusi pähkinänkuoressa

Vesiympäristölle vaarallisten ja palavien aineiden varastointi

DENIOS tarjoaa kolme tyyppisarjaa sisäänmentäviä vaarallisten aineiden 
varastoja, jotka ovat jo vuosien ajan osoittautuneet erittäin toimiviksi 
yritysten jokapäiväisessä käytössä:

 3 Varastokontti WHG

 3 Varastokontti MC-Vario

 3 Sisäänmentävät varastokontit

Kaikkien tyyppisarjojen kontit ovat turvallisia varastoja vesiympäristölle 
vaarallisille aineille ja palaville vaarallisille aineille. Ne suojaavat ihmisiä 
ja ympäristöä vaarallisten aineiden vaikutuksilta vahinkotilanteessa. Yhtä 
lailla ne suojaavat myös varastoitavia aineita ympäristövaikutuksilta.

Tyyppisarjat varastokontti WHG ja varastokontti MC-Vario

 3 ovat teknisesti kehittyneitä,

 3 varustetaan yksilöllisten vaatimustesi mukaisesti,

 3 tarjoavat lainmukaiset ominaisuudet ja siten oikeusturvan,

 3 takaavat erinomaisen hinta-laatusuhteen.

Sisäänmentävien varastokonttien tyyppisarja:

 3 ratkaisee yksilölliset haasteesi (erityispituudet ja -leveydet, 
sisäkorkeudet, erityisen hyvät kuormituskestävyydet),

 3 tarjoaa liuku- ja parioviyhdistelmiä sekä rullaovivaihtoehdon, 

 3 voidaan varustaa erikorkuisilla hyllyillä.
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Varastokontti WHG

Varastopinta-ala n. 2–15 m2  sivulta 10

Varastokontti MC-Vario

Varastopinta-ala n. 5 – 17 m2 sivulta 14

Sisäänmentävät varastokontit

Varastopinta-ala n. 6 – 21 m2 sivulta 18

Varastokontti WHG on ollut jokapäiväisessä käytössä jo vuosia, esimerkiksi kemian alalla toimivilla 
asiakkaillamme. Varastokontti WHG vakuuttaa paitsi ehdottoman käytännöllisellä mitotuksellaan, myös 
kestävällä ja pitkäikäisellä rakenteellaan. Kestävyyteen vaikuttaa myös sinkitty aaltopelti.

Käytännössä testattu klassikko vaarallisten aineiden varastoinnissa

Varastokontti MC-Vario vakuuttaa ennen kaikkea monipuolisuudellaan. Toteutuksen sileäpintainen pelti antaa 
mahdollisuuden hyvään eristykseen, jonka saa lisävarusteena. Lisävarusteina saatavilla lämmityselementeillä 
aikaansaadaan myös jäätymätön varastotila. Pienten astioiden ohella tänne mahtuu myös IBC-säiliöitä. Näiden 
varustusominaisuuksien ansiosta MC-Vario-varastokontissa voidaan säilyttää monenlaisia aineita lain vaatimus-
ten mukaisilla tavoilla.

Harkittu kokonaisuus, jossa yksilölliset varustus ominaisuudet

Sisäänmentävät varastokontit suoriutuvat täydellisesti sekä säilytystila vaatimuksesta että helpon saatavilla 
olon vaatimuksesta. Mahdollisuus yhdistää pari-, rulla- ja liukuovia. Näin konttia voidaan täyttää käyttöä häirit-
semättä, joustavasti. Sisäänmentävät varastokontit toimivat näin ollen erinomaisesti varasto-, annostelu- ja 
analyysitilana. 

Yksilöllinen ratkaisu, jonka varastopinta-ala on optimoitu. 

Yleiskatsaus malleihin
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Käytössä koeteltu klassikko
vaarallisten aineiden varastoinnissa

”Varastokontti WHG ei suotta ole yksi myydyimmistä ja käytetyimmistä 
konttiratkaisuista pieniä astioita varten. Ensivaikutelma voi usein pettää. 
Varastokontti WHG on paljon muuta kuin pelkkä pariovilla varustettu 
merikontti. Jo vakiovarustus mahdollistaa vesiympäristölle vaarallisten 
aineiden passiivisen varastoinnin. Asiakkaat arvostavat erityisesti kontin 
testattua joustavuutta. Joustavuus syntyy sisätilan moduuleista koostu-
vasta varustuksesta. Olemme toteuttaneet monille asiakkaillemme erityis-
laitteistoja tai ilmanvaihtoratkaisuja.”

Matala kynnys, 150 mm.

Kaikissa varastokonteissa on vesilainsäädännön mukainen yksiosai-
nen, kuumasinkitty 5 mm paksuinen valuma-allas, jossa on ritilät 
laskutasona.

Lenkki maahan ankkurointia varten

Lisähyllyt pienten astioiden ja kanistereiden turvallista ja tukevaa 
säilytystä varten (lisävaruste).

Materiaali sinkittyä aaltopeltiä.

Nosturisilmukat

1

2

3

4

5

6

Varastokontti WHG
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Varastopinta-ala: 2 – 15 m2

WHG 210
Varastopinta-ala n. 2 m2

WHG 320
Varastopinta-ala n. 6 m2

WHG 250
Varastopinta-ala n. 9 m2

WHG 360
Varastopinta-ala n. 15 m2

Tuoteominaisuudet Mallit

Varastokontti
WHG

Varastokontti WHG soveltuu erikokoisten, enintään 
200 litran vetoisten astioiden varastointiin.

 3 Neljä kokoa, varastopinta-ala 2 m² – 15 m².

 3 Matala kynnys, 150 mm.

 3 Kestävä teollinen ulkomuoto aaltopelti materiaalin 
ansiosta.

 3  WHG-kontin valuma-altaan seinämien paksuus 
kasvatettiin uusimman DIBt-vaatimuksen mukaan 
3 mm:stä 5 mm:iin, 100-prosenttinen tiiviys 
testattu EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Pienten astioiden tehokasta varastointia 
varten varastokontti WHG voidaan varustaa 
lisävarusteena saatavilla hyllyillä.

 3  Sinkitty.

 3  Irrotettavat ritilät, jotka täyttävät 
RAL GZ 638 -ohjeen mukaiset laatu- ja 
testausvaatimukset, kantavuus: 1 000 kg/m².

 3   Ympärimenevät, sinkityt nesteenohjauspellit 
varmistavat, että vuodot ohjautuvat turvallisesti 
valuma-altaaseen.

 3   Mitoituskuormat:
 -  ominaislumikuorma maassa: 

sk = 2,5 kN/m²
 -  ominaistuulikuorma, jonka nopeuspaine  

qk,w = 0,585 kN/m².

 3  Vakiovarustukseen kuuluvat nosturisilmukat ja 
sadevesikourut, kuten myös 
iso pariovi (L x K) 1 850 x 1 920.

 3 Statiikka Eurocode 3:n ja DIN EN 1993 -standardin 
mukainen.

WHG (vakiovarustus)

 3  Hyväksytty kaikkien vesivaaraluokkien 
vesiympäristölle vaarallisten aineiden varastointiin.

 
WHG S (varustettu luonnollisella ilmanvaihdolla)

 3  Hyväksytty palavien nesteiden (leimahduspiste 
≤ 60 °C, vaaralauseke H 224, H 225 tai H 226)* 
passiiviseen varastointiin.

 3  Ympärimenevät, säältä suojatut ilmanvaihtoaukot 
varmistavat määräysten mukaisen ilmanvaihdon.

 3  Liitäntämahdollisuus jännitteentasaukselle 
vaarallisen sähköstaattisen latauksen 
välttämiseksi.

 
WHG (palavien aineiden 
aktiiviseen varastointiin)

 3  Koneelliseen ilmanvaihtoon liitettynä varastokontti 
sopii myös palavien nesteiden aktiiviseen 
varastointiin (leimahduspiste ≤ 60 °C, 
H224-, H225- tai H226-vaaralauseke)*.

Sveitsissä varastoinnissa edellytetään 3–5-kertainen 
ilmanvaihto ja vaarallisten aineiden käsittelyssä 
10-kertainen ilmanvaihto. Saksassa ja Itävallassa 
vaaditaan 5-kertainen ilmanvaihto TRGS 510 -ohjeen 
mukaisesti.

*  Turvaetäisyyksiä  
ja ATEX-direktiiviä on noudatettava.

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Ovivaihtoehto

 3 Vakiovarusteena pariovet pitkällä sivulla.
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Varastopinta-ala: 2 – 15 m2

Varastokontti WHG 210 
Lisähylly saatavissa lisävarusteena.

Varastokontti WHG 360 
Esimerkissä lisähyllyt ja ajoluiska.

DENIOKSEN vaarallisten aineiden 
varastot tunnetaan monipuolisuudestaan. 
Varastokontti WHG 210, jonka 
varastopinta-ala on 2 m2, on oivallinen 
vaarallisten aineiden varasto, kun tilaa 
on niukasti. Voit myös valita WHG 
360-varastokontin, jossa varastotilaa on 
jopa 15 m2.

Kummassakin tapauksessa tämän mallin 
konteissa on uudenlainen 150 mm syvä 
valuma-allas, jonka 5 mm seinäpaksuus 
takaa turvallisuuden.

Varastokontti
WHG

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-177

Malli Käytetään
seuraaville aineille

Malli Varasto-
pinta-ala

(m2)

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Sisämitat
(L x S x K mm)

pariovi 
pitkällä sivulla 

(L)

Paino
(kg)

WHG 210 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 2 320 2 165 x 990 x 2 320 2 000 x 830 x 2 000 L 450

WHG 250 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 10 1 095 4 990 x 2 215 x 2 235 4 830 x 2 000 x 2 000 L 1 320

WHG 320 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 6 650 2 990 x 2 215 x 2 235 2 830 x 2 000 x 2 000 L 860

WHG 360 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 15 1 730 5 990 x 2 800 x 2 235 5 830 x 2 590 x 2 000  L 1 860
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Palavia nesteitä varastoitaessa viereisiin 
rakennuksiin pidettävä turvaetäisyys on 
varmistettava. 

Ellei turvaetäisyyttä voi noudattaa, suosittelemme 
käyttämään paloturvallista varastokonttia (F90-/
REI 90 -paloluokitus DIN 4102 -standardin mukaan).

Paloturvalliset varastokontit löytyvät sivulta 22 
alkaen.

 Huom.! Lisävarusteet

Hyllyt

Ajoluiska Koneellinen ilmanvaihto 

Lisävarusteiden 
kuvauksen ja muita 
lisävarusteita löydät 
sivuilta 34 – 35.

Valaistus PE-vuoraus happoja  
ja emäksiä varten  
(varastointiluokka 8).
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Markus Vogt, tuotanto

14

Monipuolinen ja toimivaksi  
todettu rakenne

”Varastokontti MC-Vario on nimensä mukaisesti täynnä variaatiota. 
Tilan puolesta vaihtoehtoja on pienistä varastoista mukavan kokoiseen 
17 m² suuruiseen varastoon asti. Varastokontti MC-Vario on näin ollen 
erinomaisesti valmisteltu myös pienten astioiden varastointia varten. 
Sisätila hyödynnetään optimaalisesti muuntuvien hyllyjärjestelmien 
avulla. Ovet voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan kontissa. Konttiin 
saa jopa ikkunat. Tämän kokoiselta varastojärjestelmältä voi tuskin 
odottaa enempää joustavuutta.”

Varastokontti MC-Vario

Yksilöllisesti mukautetuilla pienten astioiden hyllyillä saadaan  
lisää varastotilaa.

Toimitetaan joko kääntö- tai pariovella, oven sijainnista pitkällä 
sivulla tai päätysivulla päättää asiakas.

Saatavana koneellinen ilmanvaihto aktiivista varastointia varten 
(viisinkertainen ilmanvaihto tunnissa). 

Lenkki maahan ankkurointia varten.

Yksiosainen, 5 mm vahvuinen rakennetyyppihyväksytty valuma-allas.

Materiaali sinkittyä sileäpintaista peltiä, halutessa lämpöeristettynä 
(paneelit, joissa 40 mm paksuinen mineraalivillatäyte).

Irrotettavat, kuumasinkityt ritilät.

Matala kynnys, 150 mm.

Helppo kulku lisävarusteena saatavan ajoluiskan avulla.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

3

4

5
6

7

8

9
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Varastopinta-ala: 5 – 17 m2

MC-Vario 2520
Varastopinta-ala n. 5 m2

MC-Vario 3320
Varastopinta-ala n. 7 m2

MC-Vario 4320
Varastopinta-ala n. 9 m2

MC-Vario 4330
Varastopinta-ala n. 12 m2

MC-Vario 6320
Varastopinta-ala n. 14 m2

MC-Vario 6330
Varastopinta-ala n. 17 m2

Tuoteominaisuudet Mallit

Varastokontti
MC-Vario

Varastokontti MC-Vario – mittojen mukaan valmis-
tettu. Varastokontti MC-Vario on käytännön tarpeisiin 
suunniteltu sisäänmentävä vaarallisten aineiden 
varastokontti. 

 3 Kuusi kokoa, varastopinta-ala enintään 17 m2.

 3  Moderni ulkonäkö sileäpintaista peltiä, joka sopii 
täydellisesti olemassa olevaan arkkitehtuuriin.

 3 Altaan seinämien paksuus: kasvatettu 3 mm:stä  
5 mm:iin uusimman DIBt-vaatimuksen mukaan,  
valuma-altaiden tiiviys testattu EN ISO 3452-1  
-standardin mukaisella värinläpäisytestillä.

 3 Matala kynnys, 150 mm.

 3  Kaksi ovivaihtoehtoa: Kääntöovi tai pariovi joko 
kontin pitkällä tai lyhyellä sivulla, yksilöllisten 
tarpeiden mukaan konttiin voidaan asentaa myös 
useampia ovia.

 3  Joustavat hyllyjärjestelmät mahdollistavat tilan 
optimaalisen hyödyntämisen.

 3 Sinkityt rakenneosat antavat pitkäaikaisen korroo-
siosuojan.

 3 Ulkopintojen maalaus värillä RAL 5010 (katkeron-
sininen), halutessa pinnat voidaan maalata myös 
muilla RAL-väreillä.

 3  Mitoitettu ominaislumikuormalle maassa sk = 2,5 kN/m²

 3  Mitoitettu ominaistuulikuormalle,  
jonka nopeuspaine qk,w = 0,585 kN/m².

 3 Statiikka Eurocode 3:n ja DIN EN 1993 -standardin 
mukainen.

MC-Vario (vakiovarustus)

 3  Hyväksytty kaikkien vesivaaraluokkien 
vesiympäristölle vaarallisten aineiden 
varastointiin.

 
MC-Vario ISO (lämpöeristetty)

 3 Eristetty rakenne, lisävarusteena saatavissa myös 
sähkölämmitys jäätymistä vastaan.

 3 Eristyksessä käytetty A-materiaalia (palamaton).

 3  Yhdessä lämmitysjärjestelmän kanssa 
sisälämpötilaksi saadaan > 5 °C ulkolämpötilan 
ollessa enintään -15 °C.

 
MC-Vario (palavien aineiden  
aktiiviseen varastointiin)

 3  Koneelliseen ilmanvaihtoon liitettynä varastokontti 
MC-Vario sopii myös palavien nesteiden 
aktiiviseen varastointiin (leimahduspiste ≤ 60 °C, 
vaaralauseke H 224, H 225 tai H 226)*.

 3 Aktiivinen varastointi: 
Viisinkertainen ilmanvaihto tunnissa, kun käytössä 
on koneellinen ilmanvaihto ja poistoilman 
valvonta.

Sveitsissä varastoinnissa edellytetään 3–5-kertainen 
ilmanvaihto tunnissa ja vaarallisten aineiden käsitte-
lyssä 10-kertainen ilmanvaihto tunnissa. Saksassa ja 
Itävallassa vaaditaan 5-kertainen ilmanvaihto tunnissa 
TRGS 510 -ohjeen mukaisesti.

*  Turvaetäisyyksiä 
ja ATEX-direktiiviä on noudatettava.

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Ovivaihtoehdot

 3 Valittavissa joko kääntöovi tai pariovi, joko lyhyellä 
(K) tai pitkällä (L) sivulla.

(L)(K)

* Malli 2520 saatavissa vain pariovella.
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Varastopinta-ala: 5 – 17 m2

Varastokontti MC-Vario 6320,  
jossa pitkällä sivulla pariovi, lisävarusteena saatavilla lisähyllyt.  
Reilussa varastossa on tilaa kaikenlaisille tavanomaisille tynnyreille ja se tarjoaa  
edellytykset vaarallisten aineiden suunnitelmalliseen ja järjestelmälliseen varastointiin.

Varastokontti
MC-Vario

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-177

Malli Käytetään
seuraaville aineille

Malli Varasto-
pinta-ala

(m2)

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Sisämitat
(L x S x K mm)

pariovi (malli)
lyhyt sivu (K)
pitkä sivu (L)

Paino
(kg)

MC-Vario 2520 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 5 565 2 320 x 2 445 x 2 365 2 240 x 2 240 x 2 100 L 940

MC-Vario 3320 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 7 810 3 320 x 2 445 x 2 365 3 240 x 2 240 x 2 100 K/L 1 230

MC-Vario 4320 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 9 1 075 4 320 x 2 445 x 2 365 4 240 x 2 240 x 2 100 K/L 1 520

MC-Vario 4330 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 12 1 315 4 320 x 2 945 x 2 365 4 240 x 2 740 x 2 100 K/L 1 740

MC-Vario 6320 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 14 1 585 6 320 x 2 445 x 2 365 6 240 x 2 240 x 2 100 K/L 2 060

MC-Vario 6330 vesiympäristölle vaaralliset aineet vakiomalli 17 1 940 6 320 x 2 940 x 2 365 6 240 x 2 740 x 2 100 K/L 2 350

Pienestä isoon, aina joustavasti asiakkaan 
tarpeisiin mukautuen. Myös MC-Vario-va-
rastokonttia valmistetaan uudella 150 mm 
korkealla valuma-altaalla varustettuna, 
joka 5 mm paksuisilla seinämillään antaa 
tuntuvasti paremman suojauksen.

Varastokontti MC-Vario 2520, 
jossa pitkällä sivulla pariovi, ikkuna ja 
lisähyllyt.
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Lisävarusteet

Hyllyt

Ajoluiska Koneellinen ilmanvaihto Lämmitys

Lisävarusteiden 
kuvauksen ja muita 
lisävarusteita löydät 
sivuilta 34 – 35.

Valaistus PE-vuoraus happoja ja emäksiä 
varten (varastointiluokka 8).

Ikkuna
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Linda Bloomgard, suurprojektien suunnittelu

1

2

3

4

5

6

7
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Varastointi ja työskentely 
samassa järjestelmässä

Sisäänmentävät varastokontit

1

2

3

4

5

6

7

8

Etupuolella liuku-, pari- tai rullaovi.

Nosturisilmukat.

Lisävarusteet: Tukevat hyllytasot tynnyreiden ja IBC-säiliöiden 
varastointiin ja täyttöön varastokontin sisällä.

Hitsattu teräsrunko.

Tukilaatta varmaa alustaan kiinnitystä varten, kiinnityssarja sisältyy 
toimitukseen.

Testattu ja hyväksytty 5 mm paksuinen valuma-allas.

Lavansiirtotrukilla nostettava.

Sivuoven kautta pääsee varastokonttiin ja tuotteet ovat vapaasti 
saatavilla täyttöä ja siirtoa varten.

”Sisäänmentävät varastokontit ovat omiaan vaativissa ja monipuolisissa 
tehtävissä. Ne perustuvat varastokontteihimme, jotka asiakkaamme 
maailmanlaajuisesti ovat todenneet luotettaviksi. Kontti valmistetaan 
kaksinkertaisella syvyydellä. Näin konttia voidaan täyttää tavanomaiseen 
tapaan päädystä käsin, samalla kun kontin taaimmaiseen puoliskoon 
edelleen on vapaa pääsy. Varastoitavat tavarat ovat siten aina saatavilla 
pääovea avaamatta. Tästä on iso etu erityisesti, kun sisäosissa halutaan 
ylläpitää tiettyä lämpötilaa.”

8
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Varastopinta-ala: 6 – 21 m2

Tuoteominaisuudet Mallit

Sisäänmentävät
varastokontit

Sisäänmentävät varastokontit  
varastopinta-ala n. 6 – 21 m²  

 3 Soveltuu erityisen hyvin pienten astioiden 
varastointiin, annostelulaitteiden säilytykseen, 
kemikaalien aktiiviseen varastointiin sekä testi- ja 
koetilaksi.

 3 Ritilät täyttävät RAL GZ 638 -ohjeen mukaiset 
laatu- ja testausvaatimukset.

 3  Sinkityt rakenneosat antavat  
pitkäaikaisen korroosiosuojan.

 3  Valuma-altaiden tiiviys testattu 
EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Mitoitettu ominais-  
lumikuormalle sk = 0,94 kN/m²

 3  Mitoitettu ominaistuulikuormalle, jonka 
nopeuspaine  
qw = 0,5 kN/m²

 3 Kuusi kokoa, pinta-alat 6–21 m².

 3 Mallisarja on optimoitu tynnyreiden 
vaakavarastointia varten, sisällä tai ulkona 
tapahtuvaa annostelua sekä IBC-säiliöistä tai 
erityisastioista tapahtuvaa täyttöä varten.

 3  Erikoismitat, poikkeavat hyllykorkeudet pyynnöstä, 
juuri sinun käyttötarkoitustasi varten.

 3 Saksan vesitalouslain mukaan hyväksytty valuma-
allas.

Sisäänmentävä varastokontti (luonnollinen 
ilmanvaihto)

 3  Hyväksytty kaikkien vesivaaraluokkien 
vesiympäristölle vaarallisten aineiden 
varastointiin.

 3  Passiivinen, myös palavien nesteiden 
ulkovarastointi, leimahduspiste < 60 °C, 
vähimmäisetäisyydet läheisiin rakennuksiin 
huomioitava.

 3 Aktiivinen varastointi: Viisinkertainen ilmanvaihto 
tunnissa, kun käytössä on koneellinen ilmanvaihto 
ja poistoilman valvonta. 

Turvaetäisyyksiä ja ATEX-direktiiviä on  
noudatettava.

Sisäänmentävä varastokontti (eristetty)

 Lämpöeristetty, ISO-B

 3   Sisälämpötila > + 5 °C ulkolämpötilan ollessa  
enintään -15 °C, kun käytössä on lisävarusteena 
saatava lämmitysjärjestelmä.

 3  Vesiympäristölle vaarallisten aineiden jäätymätön 
varastointi. 

Lämpöeristetty, ISO-A 

 Passiivinen/aktiivinen, myös palavien nesteiden ulko-
varastointi, leimahduspiste <60 °C, kun käytössä on 
koneellinen ilmanvaihto, määräysten mukaiset vähim-
mäisetäisyydet läheisiin rakennuksiin on huomioitava.

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Ovivaihtoehdot

 3 Yksiosainen kontti: Pariovet

 3 Kaksiosainen kontti: Liukuovet

 3 Rullaovet

 3 Sivuille asennettavat hätäuloskäynnit ja muut yhdistelmät ovat myös mahdollisia.

Pariovet Sähkökäyttöiset rullaovetLiukuovet
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Malli Käytetään
seuraaville aineille

Malli Varasto-
pinta-ala

(m2)

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Sisämitat
(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1G 326 vesiympäristölle vaaralliset aineet luonnollinen ilmanvaihto 6    1 400 3 120 x 2 840 x 3 020 3 000 x 2 600 x 2 640 1 750

1G 426 vesiympäristölle vaaralliset aineet luonnollinen ilmanvaihto 10    2 700 4 100 x 2 840 x 3 020 3 900 x 2 600 x 2 640 2 300

1G 526 vesiympäristölle vaaralliset aineet luonnollinen ilmanvaihto 13    4 100 5 720 x 2 840 x 3 020 5 520 x 2 600 x 2 640 3 500

1G 626 vesiympäristölle vaaralliset aineet luonnollinen ilmanvaihto 16    2 850 6 295 x 2 840 x 3 020 6 120 x 2 600 x 2 640 4 000

1G 726 vesiympäristölle vaaralliset aineet luonnollinen ilmanvaihto 18    3 650 7 020 x 2 840 x 3 020 6 880 x 2 600 x 2 640 5 000

1G 826 vesiympäristölle vaaralliset aineet luonnollinen ilmanvaihto 21    4 300 8 040 x 2 840 x 3 020 7 920 x 2 600 x 2 640 6 000

Sisäänmentävät
varastokontit

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

Kaksinkertainen syvyys merkitsee sisään-
mentävässä varastokontissa kaksinker-
taista hyötyä. Erillisen sivu-uloskäynnin 
kautta kontin takaosassa voi milloin 
tahansa suorittaa täyttötöitä, ilman että 
tarvitsee avata isoa etuovea. Tämä säästää 
sekä aikaa että energiaa (ennen kaikkia 
lämmitettävässä järjestelmässä). 

Myös sisäänmentävät varastokontit 
voidaan toteuttaa eristettynä. A- tai 
B-tyypin eristepaneelien avulla voidaan 
varastoida lämpötilaherkkiä kemikaaleja. 
Sisäänmentäviin varastokontteihin voi 
valita pari-, liuku- tai rullaoven pitkälle 
sivulle (L) tai kääntöoven lyhyelle sivulle (K).

Varastopinta-ala: 6 – 21 m2

Sisäänmentävä varastokontti 1G 726,
jossa liukuovi pitkällä sivulla tynnyrien kuormausta 
varten ja kääntöovi päädyssä.

Sisäänmentävä varastokontti 1G 626, kään-
töovi kontin vasemmalla sivulla. 
Soveltuu täyttö- ja siirtojärjestelmää varten.
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Lisävarusteet

Eristys Valaistus PE-vuoraus happoja ja  
emäksiä varten  
(varastointiluokka 8).

Lämmitys 

Lisävarusteiden 
kuvauksen ja muita 
lisävarusteita löydät 
sivuilta 34 – 35.
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Sisäänmentävät
vaarallisten aineiden varastot
(palosuojatut)

DENIOKSEN paloturvallinen varastokontti on turvallinen ja määräysten 
mukainen 
säilytyspaikka vaarallisille aineillesi:

 3  Varustettu koneellisella ilmanvaihdolla ja hyväksytty palavien 
nesteiden varastointiin (leimahduspiste ≤ 60 °C, vaaralauseke H 224, 
H 225 tai H 226).

 3  Paloturvalliset varastokontit täyttävät lainsäädännön vaatimukset 
myös palavien, myrkyllisten ja oksidoivien aineiden varastointia 
koskien ja ne soveltuvat pystytettäviksi esimerkiksi rakennuksen 
sisällä ilman turvaetäisyyksien noudattamista.

 3  Käytetyt materiaalit ja harkittu rakenne antavat hyvin pitkäaikaisen 
suojan sääolosuhteita ja korroosiota vastaan.

 3  Korkealaatuinen paloeristys, jossa on käytetty testattuja paneeleja 
(rakennusmateriaaliluokka A) tarjoaa yhdessä kaksinkertaisen 
teräsrunkorakenteen kanssa hyvän palosuojauksen sekä sisältä että 
ulkoa.

Sijoitus tulevaisuuteen

Turvallisuutta asiantuntijalta

Lakkoja, liimoja, liuottimia, maaleja tai ohenteita siirretään usein pieniin 
astioihin. Näihin yksiköihin liittyvä vaaran mahdollisuus on hallittavissa, 
mutta riskit kasvavat nopeasti, kun eri aineita säilytetään isoja määriä 
samoissa tiloissa.

Sisäänmentävät vaarallisten aineiden varastokontit on optimoitu pienten 
astioiden varastointia varten. DENIOS tarjoaa sisäänmentäviä paloturval-
lisia varastokontteja kahdessa eri tyyppisarjassa:

 3 BMC 

 3 EFP

 
Lakien ja asetusten suuri määrä aiheuttaa usein epävarmuutta 
lain vaatimusten toteuttamisen suhteen. Lisäksi vaatimuksia mukautetaan 
ja uudistetaan sen myötä, kun Euroopassa yhtenäistetään direktiivejä 
sekä oikeudellisia ja hallinnollisia määräyksiä. Tarjoamme sinulle teknistä 
neuvontaa sekä asiantuntijoidemme laajan tietämyksen lainsäädännöstä. 

Hyödynnä osaamisemme. Yhdessä löydämme sinulle parhaan mahdolli-
sen ratkaisun – joka on sovitettu juuri sinun tarpeisiisi ja ajankohtaisen 
lainsäädännön mukainen.
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Yleiskatsaus malleihin
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Paloturvallinen varastokontti BMC-M

Varastopinta-ala n. 5 – 13 m2  sivulta 27

Paloturvallinen varastokontti BMC-X

Varastopinta-ala n. 12 – 22 m2  sivulta 28

Käytännöllinen joka paikan järjestelmä, jolla on Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväksyntä sekä 
itävaltalainen IBS-sertifikaatti. BMC-M on suunniteltu tynnyreiden ja IBC-säiliöiden varastointiin. Monipuolisen 
lisävarustevalikoiman ansiosta paloturvallinen varastokontti voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin, esimer-
kiksi pienten astioiden varastointiin.

Käytännöllinen joka paikan järjestelmä

Isompi versio BMC-kontista, jolla niin ikään on Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväksyntä sekä itäval-
talainen IBS-sertifikaatti. Kontin mitat ovat 3 x 3 metriä neljällä eri pituudella. Tilavampi ja sisäkorkeudeltaan 
isompi paloturvallinen varastokontti, joka tarjoaa monenlaisia säilytys- ja työskentelymahdollisuuksia varten.

Joka paikan järjestelmä lisätilalla

Paloturvallinen varastokontti EFP

Varastopinta-ala n. 5 – 13 m2  sivulta 32

EFP (European Fire Protection) on varma, kustannustehokas ratkaisu alueille, joilla pätevät löyhemmät palosuo-
javaatimukset. Paloturvallinen varastokontti voidaan kuitenkin sovittaa käyttäjän tarpeisiin lisäkomponentteja 
käyttäen.

Kustannustehokas palosuojaratkaisu
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Melanie Altenstede, metallitoteutus
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Käytännöllinen 
joka paikan järjestelmä

”DENIOKSEN paloturvallinen varastokontti BMC on ihanteellinen, kun 
palaville ja vesiympäristölle vaarallisille aineille on vain vähän varas-
tointitilaa. Monipuolisten lisävarusteiden avulla varastointijärjestelmä 
voidaan tilanpuutteesta riippumatta sopeuttaa hyvin yksilöllisesti asiak-
kaan tarpeisiin. Kuusi kokoa ja mukava rakennekorkeus antavat riittävät 
varastointimahdollisuudet. Monet asiakkaistamme valitsevat paloturvalli-
sen BMC-varastokontin juuri näistä syistä.”

Paloturvallinen varastokontti BMC

Ohjauksella varustettu kytkentäkaappi.

Kaksinkertainen teräsrunko antaa ulkoisen ja sisäisen palosuojauksen.

Valinnaisena kiertoilmalämmitys (EX-suojattu), joka takaa koko 
paloturvallisen varastokontin jäätymättömyyden.

Tehokkaasti eristävät palosuojapaneelit.

Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväksymä 
ovenlukituslaite (lisävaruste).

Palosuojattu tuloilma-aukko.

Matala kynnys, 178 mm.

Valokatkaisin ja oven sulkupainike.

5 mm paksuinen ritilällä varustettu valuma-allas, hyväksytty  
kaikkien vesivaaraluokkien vaarallisia aineita varten.  
EN ISO 3452-1 -standardin mukainen tiiviystestaus.

Koneellinen ilmanvaihto palavien aineiden varastointia tai  
käsittelyä varten.

1
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Varastopinta-ala: 5 – 22 m2

Tuoteominaisuudet Mallit

Paloturvallinen  
varastokontti BMC

 3 90 minuutin sisä- ja ulkopuolinen palosuojaus. 

 3 Yleinen rakennustarkastushyväksyntä  
sekä IBS-luokitusselostus.

 3  Ritilät täyttävät RAL GZ 638:n mukaiset  
laatu- ja testausvaatimukset.

 3  Valuma-altaiden tiiviys testattu 
EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Sinkityt rakenneosat sekä kaksi maalikerrosta 
antavat pitkäaikaisen korroosiosuojan.

 3  Korkea lämmöneristysarvo: U-arvo 0,42 W/(m²K).

 3  Säilytystason kantavuus: 1 000 kg/m².

 3  Mitoitettu ominais- 
lumikuormalle maassa sk = 1,56/m²

 3  Mitoitettu ominaistuulikuormalle,  
jonka nopeuspaine qw = 0,5/m²

 3 DIN 4102 -standardin mukaiset T90-palosuojaovet,  
EI2 EN 1634-1 -standardin mukaiset 90 C-ovet

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Ovivaihtoehdot

(L)(K)

 3 Valittavissa kääntöovi tai pariovi, joko kontin lyhyellä (K) tai pitkällä (L) sivulla.

Ovien mitat

 3 Kääntöovi: 1 165 x 1 950 (L x K mm)

 3 Pariovi: 1 915 x 1 950 (L x K mm)

Paloturvallista BMC-varastokonttia on saatavilla 
kahta eri mallia:

 3 BMC-M 
Matala korkeus 2 100 mm, kompakti ja 
monipuolinen käytössä.

 3 BMC-X 
Matala korkeus 2 500 mm, sopii työskentelytilaksi, 
jossa  
on ylimääräistä säilytystilaa.

BMC-M 240
Varastopinta-ala n. 5 m2

BMC-M 360
Varastopinta-ala n. 8 m2

BMC-M 600
Varastopinta-ala n. 13 m2

BMC-X 840
Varastopinta-ala n. 22 m2

BMC-X 600
Varastopinta-ala n. 13 m2

BMC-X 480
Varastopinta-ala n. 12 m2

Sulkeutumisjärjestyksen hallinta, vakiona: Pariovien 
luotettavasta sulkeutumisesta huolehtii sulkeutumis-
järjestyksen hallintalaite. Me käytämme paloluokituksen 
EI2 90 mukaisia ovia.
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Palosuojaus  
arvosanalla erinomainen

DENIOKSEN turvallisuuslupaus

DENIOS läpäisi tiukimpien  
vaatimusten mukaiset (esim. Ranskassa vaaditaan REI 120)  
palonkestävyyskokeet.

Eurooppalaisen luokitusjärjestelmän käyttöönotto on saatettu 
loppuun lähes kaikissa EU-maissa, Iso-Britanniaa, Irlantia, 
Alankomaita ja Saksaa lukuun ottamatta.

Saksassa palosuojausmääräykset ovat vielä DIN 4102 -standar-
din mukaiset. Tässä standardissa käytetään edelleen esimer-
kiksi paloluokituksia F30, F60, F90 ja F 120. F30 merkitsee paloa 
hidastavaa, F90 palonkestävää. Vastaavasti myös palosuoja-
ovista käytetään luokitusta T 30 – T 120.

Vaatimuksia mukautetaan ja uudistetaan sen myötä, kun Euroopassa 
yhtenäistetään teknisiä sääntöjä sekä oikeudellisia ja hallinnollisia 
määräyksiä.

Eri maiden siirtymäajat käyttöönoton suhteen johtavat usein epävar-
muuteen käyttäjien keskuudessa. DENIOS tarjoaa parhaan mahdollisen 
turvan.

Eurooppalainen luokitusjärjestelmä on jakautunut eri  
standardeihin seuraavasti:

 3 EN 13501-1 Palokäyttäytyminen 

 3 EN 13501-2 Palonkestävyys

 3 EN 1634 Ovien/reunojen palotestaus

REI 120 -lausekkeen merkitys

R (Résistance)   Kantavuus – kyky absorboida ulkoa tuleva  
staattinen kuorma palotilanteessa.

E (Étanchéité)   Tilan sulkeminen – kyky pidättää tulipalo tietyn 
alueen sisällä.

I  (Isolation)   Lämpöeristys – kyky pitää lämpötila tietyllä 
alueella palotilanteessa (ΔT<180 K).

120    kesto [min]
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Varastopinta-ala: 5 – 13 m2

Paloturvallinen  
varastokontti BMC-M

Malli Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Varasto-
pinta-ala

(m2)

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
ilman lisälaitteita

(L x S x K mm)

Sisämitat
(L x S x K mm)

pari- /kääntö- (malli)
lyhyt sivu (K)
pitkä sivu (L)

Paino
(kg)

BMC-M 240 palava F90/REI 90 5 500 2 460 x 2 400 x 2 400 2 245 x 2 190 x 2 100 K 2 020

BMC-M 360 palava F90/REI 90 8 1 000 3 660 x 2 400 x 2 400 3 445 x 2 190 x 2 100 K/L 2 600

BMC-M 600 palava F90/REI 90 13 1 700 6 060 x 2 400 x 2 400 5 845 x 2 190 x 2 100 K/L 3 690

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-204

Testattua laatua, joka takaa 90 minuutin 
sisä- ja ulkopuolisen palosuojauksen. 
BMC-M-kontin voi varustaa hyllystöillä 
monella eri tavoin. Vaikka BMC-M on 
optimoitu pienten astioiden varastointia 
ja käsittelyä varten, se on myös tarpeeksi 
joustava yhden ison astian, esimerkiksi 
yhden 200 litran tynnyrin, sijoitusta varten.

BMC-M 600 erikoisvärillä maalattuna sekä 
käytännöllisillä hyllyillä ja T90 / EI2 90-ovella 
varustettuna, varastopinta-ala noin 13 m²

Lisävarusteet vaarallisten aineiden  
varastoja varten löydät sivuilta 34–35.!
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DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-204

Paloturvallinen varastokontti BMC-X 600-L erikoisvärillä 
maalattuna, lisävarusteena esimerkiksi ilmastointilaite, 
palosuojatut F90-ikkunat ja ajoluiska.

Valaistuskytkin ja ovenlukituslaitteen  
painikkeet.

Malli Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Varasto-
pinta-ala

(m2)

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
ilman lisälaitteita

(L x S x K mm)

Sisämitat
(L x S x K mm)

pari- /kääntö- (malli)
lyhyt sivu (K)
pitkä sivu (L)

Paino
(kg)

BMC-X 480 palava  F90/REI 90 12 1 600 4 860 x 2 865 x 2 800 4 645 x 2 650 x 2 500 K/L 3 890

BMC-X 600 palava  F90/REI 90 16 2 000 6 060 x 2 865 x 2 800 5 845 x 2 650 x 2 500 K/L 4 190

BMC-X 840 palava  F90/REI 90 22 2 800 8 460 x 2 865 x 2 800 8 245 x 2 650 x 2 500 K/L 5 390

Paloturvallinen  
varastokontti BMC-X

Varastopinta-ala: 12 – 22 m2

Jopa 22 m2 tilaa pienten astioiden 
varastointitarpeen ratkaisemiseksi 
yksilöllisesti. BMC-X antaa avaran 2,5 
metrin korkeutensa ansiosta riittävän tilan 
työasemille, joilla käsitellään vaarallisia 
aineita, poistoilman ja onnettomuuksien 
vaatimat 
laitteistot mukaan lukien. Myös kattavat 
lisävarusteet, kuten ilmastointilaitteet tai 
kulunvalvonta voidaan toteuttaa.

Konttien vakiovarustukseen kuuluu 17 
mm:n euro-sulkusylinteri. Tämä voidaan 
Sveitsissä helposti vaihtaa jälkikäteen 
KABA-sylinteriin. 

Vinkki!
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Lisävarusteet

Hyllyt Valaistus Lämmitys Ajoluiska Ikkuna

Lisävarusteiden kuvauksen ja muita lisävarusteita löydät sivuilta 34 – 35.
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Diplomi-insinööri Volker Bachmann, kansainväliset projektit
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EFP —
European Fire Protection

”Paloturvallinen varastokontti EFP täyttää eurooppalaisen REI 90 -palo-
luokituksen vaatimukset. Paloturvallinen varastokontti EFP saa lisäksi 
pisteet hyvästä hinta-laatusuhteestaan ja kuljetusta varten optimoidusta 
toteutuksestaan.”

Paloturvallinen varastokontti EFP

5 mm paksuinen valuma-allas, jossa ritilä, kaikki vesivaaraluokat,  
EN ISO 3452-1 -standardin mukainen tiiviystestaus.

Niitattu profiili antaa tukevuutta.

Kaksinkertainen teräsrunko antaa ulkoisen ja sisäisen 
palosuojauksen.

Tehokkaasti eristävät palosuojapaneelit, joissa on teräsverhous ja 
lisäpinnoite molemmin puolin.

Lisävarusteet: Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväksymä 
ovenlukituslaite.

Irrotettavat nosturisilmukat kuljetusta varten.

Tuloilma-aukko, palosuojatuilla rakenneosilla varmistettu ja 
huoltovapaa.

Matala kynnys.

Valinnan mukaan kääntöovi tai pariovi joko  
pitkällä sivulla tai päädyssä.

Irrotettavat kuumasinkityt ritilät  
(reikäkoko 30/40 mm).
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Varastopinta-ala: 5 – 13 m2

ES 240
Varastopinta-ala n. 5 m2

ES 360
Varastopinta-ala n. 8 m2

ES 480
Varastopinta-ala n. 10 m2

ES 600
Varastopinta-ala n. 13 m2

Tuoteominaisuudet Asiakaskohtainen mukautus

Paloturvallinen 
varastokontti EFP

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

 3 120 minuutin sisä- ja ulkopuolinen palosuojaus.

 3 Ritilät täyttävät RAL GZ 638-ohjeen mukaiset  
laatu- ja testausvaatimukset.

 3  Valuma-altaiden tiiviys testattu 
EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Sinkityt rakenneosat antavat pitkäaikaisen 
korroosiosuojan.

 3  Korkea lämmöneristysarvo:  
U-arvo 0,42 W/(m²K).

 3  Säilytystason kantavuus: 1 000 kg/m².

 3  Mitoitettu ominais- 
lumikuormalle sk = 1,2 kN/m²

 3  Mitoitettu ominaistuulikuormalle,  
jonka nopeuspaine  
qw = 0,585 kN/m²

Paloturvallisen varastokontin mukauttamiseksi  
EFP-kontti voidaan varustaa lisäosilla:

 3  Koneellinen EX-suojattu ilmanvaihto palavien  
aineiden varastointia varten.

 3  EX-suojatut lämmitys ja valaistus.

 3  Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväk-
symä ovenlukituslaite.

 3  Muunneltava hyllyjärjestelmä.

 3  Ajoluiska.

 3  Lisävarustesarja, jossa merkinnät paloturvallista 
varastokonttia varten.

 3 Maadoitusvanne asennuspaikalla valmiina olevaan 
maadoitukseen.

Konttien vakiovarustukseen kuuluu 17 
mm:n euro-sulkusylinteri. 
Tämä voidaan Sveitsissä helposti vaihtaa 
jälkikäteen KABA-sylinteriin. 

 Huom.!

Ovivaihtoehdot

(L)(K)

 3 Valittavissa kääntöovi tai pariovi, joko kontin lyhyellä (K) tai pitkällä (L) sivulla.

Ovien mitat

 3 Kääntöovi: 1 165 x 1 950 (L x K mm)

 3 Pariovi: 1 915 x 1 950 (L x K mm)

Sulkeutumisjärjestyksen hallinta, vakiona: Pariovien 
luotettavasta sulkeutumisesta huolehtii sulkeutumis-
järjestyksen hallintalaite. Me käytämme paloluokituk-
sen EI2 90 mukaisia ovia.
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Paloturvallinen  
varastokontti EFP

Alusta alkaen mukautettu käyttöön Euroo-
passa: ihanteelliset mitat edullista kulje-
tusta varten ja kansainvälisten standardien 
mukainen paloluokka REI 90.

Malli Käytetään
seuraaville aineille

Malli Varasto-
pinta-ala

(m2)

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Sisämitat
(L x S x K mm)

pariovi (malli)
lyhyt sivu (K)
pitkä sivu (L)

Paino
(kg)

EFP 240 palava REI 90 5 750 2 420 x 2 400 x 2 460 2 200 x 2 180 x 2 100 K 1 250

EFP 360 palava REI 90 7 1 150 3 620 x 2 400 x 2 460 3 400 x 2 180 x 2 100 K/L 1 750

EFP 480 palava REI 90 10 1 600 4 820 x 2 400 x 2 460 4 600 x 2 180 x 2 100 K/L 2 100

EFP 600 palava REI 90 13 2 000 6 020 x 2 400 x 2 460 5 800 x 2 180 x 2 100 K/L 2 500

Varastopinta-ala: 5 – 13 m2

Paloturvallinen varastokontti EFP 600, jossa  
kääntöovi ja n. 13 m² varastopinta-alaa
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Paloturvallinen varastokontti EFP 360, 
jossa pariovi ja käytännölliset lisähyllyt

Lisävarusteiden 
kuvauksen ja muita 
lisävarusteita löydät 
sivuilta 34 – 35.

Lisävarusteet

Hyllyt Ajoluiska Lämmitys Ovenlukituslaite
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Lisävarusteet sisäänmentäviä vaarallisten aineiden varastoja varten –
ideoita ja ratkaisuja yksilöllistä varustusta varten

Hyödynnä DENIOKSEN tarvikevalikoiman 
tarjoamat mahdollisuudet vaarallisten aineiden 
varaston optimaaliseen varustamiseen. Tehosta 
vaarallisten aineiden hallintaasi varastojärjes-
telmällä, joka on suunniteltu yritystoiminnan 
vaatimusten mukaan.

Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmistä aggres-
siivisten ja palavien aineiden varastoinnissa 
tarvittaviin varusteisiin:  
DENIOS tarvikevalikoimassa on kaikki vaihtoeh-
dot vaarallisten aineiden turvallista, hyväksyt-
tyä ja tehokasta varastointia varten.

Ota avuksesi DENIOKSEN asiantuntijat ja 
heidän neuvonsa vaarallisten aineiden varaston 
suunnittelussa ja varustamisessa. Autamme 
sinua mielellämme valitsemaan oikeat tuotteet 
ja lisävarusteet ja opastamme mielellämme 
myös paikan päällä.

Valaistus 
Luo optimaaliset valaistusolosuhteet 
konttiin. Valoa tehokkaasta seinävalaisi-
mesta (2 x 18 W – 2 x 58 W). 
EX-suojaus saatavissa lisävarusteena.

Lämmitysjärjestelmät 
Monet varastoitavat aineet pitää säilyttää 
tietyssä lämpötilassa, jotta ne säilyttävät 
ominaisuutensa. Tarjoamme vaihtoehtona 
ripaputkilämmitykselle kiertoilmalämmi-
tystä, jonka ansiosta lämpö jakautuu tasai-
sesti. EX-suojaus saatavissa 
lisävarusteena.

Hyllyt 
Yksilöllisesti mukautetuilla pienten astioi-
den hyllyillä saadaan lisää varastotilaa. 
Näin hyödynnät vaarallisten aineiden 
varaston ja palosuojavaraston säilytystilan 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Ajoluiskat 
Huolehdi siitä, että kulkureitti vaarallis-
ten aineiden varastoosi on turvallinen ja 
mukava. Ajoluiskan saa lyhyenä versiona 
esimerkiksi tynnyrikärryjä varten ja pitkänä 
versiona haarukkavaunua varten.

Kulunvalvontajärjestelmä 
Vaihtoehtona mekaanisille lukitusjärjes-
telmille DENIOS tarjoaa sormenjälkitun-
nistuksella tai lähettimellä varustettuja 
kulunvalvontajärjestelmiä. Näin aineesi 
ovat turvassa luvattomalta käytöltä.

Pistorasiat 
Muiden työlaitteiden turvallista liitäntää 
varten, 230 V tai 400 V, 50 Hz. 
EX-suojaus saatavissa lisävarusteena.
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Lisävarusteet

Hälytysjärjestelmät, varoitusvalot 
ja hälytyssireenit 
Aseta varoitusvalot paloilmoitukselle tai 
vaikkapa järjestelmän valvontaan, esim. 
poistoilman valvonnan, ilman virtauksen tai 
ilmankosteuden mittaustiedoille. Ratkai-
suja on monia – kysy meiltä!

Haponkestävät valuma-altaat
Aggressiivisten aineiden, esimerkiksi 
happojen ja emästen, varastointia varten 
valuma-altaat voidaan varustaa esimerkiksi 
PE-vuorauksella. Varastoitavasta tavarasta 
ja varasto-olosuhteista riippuen myös ruos-
tumaton teräs voi olla vaihtoehto, esimer-
kiksi lämmitettävissä kaapeissa.

Ulkovalaistus
Valaistus on hyvä olla myös muualla kuin 
vaarallisten aineiden varastossa sisällä. 
Myös varaston edustan tulisi olla hyvin va-
laistu, jotta kuormaus tai aineiden kanssa 
työskentely onnistuu koska tahansa. Tähän 
löytyy eri toteutusmahdollisuuksia.

Kytkentäkaappi
Kytkentäkaappi varastokontin sekä 
asennettujen sähkökomponenttien hallinta- 
ja käyttölaitteiden sähköverkkoliitäntää 
varten. 
EX-suojaus saatavissa  
lisävarusteena.

Erikoisvärit 
Mikä on yrityksesi väri? Maalaamme vaa-
rallisten aineiden varastosi vakiomaalilla 
RAL-väreissä. Kaksikomponenttiväreilla 
saadaan korkealaatuinen lopputulos. 
Toteutamme mielellämme myös asiakkaan 
toivomukset maalipintaan liittyen. Ota asia 
puheeksi!

Ritilät 
Vaarallisten aineiden säilytyskaapit on 
vakiomallisina varustettu sinkityllä ritilällä 
(reikäkoko 40/30 mm). Esimerkiksi haaruk-
kavaunun käytön helpottamiseksi voidaan 
valita pienireikäinen (reikäkoko 22/11 mm) 
ritilä.

Ilmastointilaite 
Lämpötilan tarkkaa hallintaa varten 
DENIOS tarjoaa modulaarisia ratkaisuja, 
joissa on tarkoitukseen soveltuvat jäähdy-
tys- ja ilmastointilaitteet. Kuvassa sisätiloi-
hin asennettava laite. 
EX-suojaus saatavissa  
lisävarusteena.

Palontunnistus 
Paloturvallisen varastokontin antama 
suojaus on suorassa yhteydessä palon 
havaitsemiseen aikaisessa vaiheessa. Tätä 
varten DENIOS käyttää hyväksyttyjä moni-
toimitunnistimia, jotka havaitsevat savun 
ja liekit nopeasti ja luotettavasti. Toiveesta 
asennamme myös erityisen paloilmoitti-
men.

Ovenlukituslaite 
Sähkömagneetti pitää oven auki, mutta 
sulkee sen automaattisesti kun ovenluki-
tuspainiketta painetaan tai laite havaitsee 
savua tai liekkejä. 
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Varastokontit
(ilman palosuojausta)

DENIOS-varastokontit ovat yleiskäyttöisiä varastointijärjestelmiä. Koska 
niiden koko ja mitat on määritetty erilaisille käyttöalueille, ne tarjo-
avat monipuolisia mahdollisuuksia vaarallisten aineiden varastointiin. 
Erityisesti kun on kyse suurempien määrien turvallisesta varastoinnista 
lavoilla, tynnyreissä ja IBC-säiliöissä ulkoalueella,  
DENIOS-varastokontti on täydellinen ratkaisu tarpeisiisi.

Tyyppisarjat Basic-Store ja varastokontti

 3  ovat edullisia vaihtoehtoja ja täydennyksiä 
rakennuksessa olevalle varastotilalle,

 3 tarjoavat suojaa varkautta ja luvatonta tunkeutumista vastaan,

 3  täyttävät lain vaatimukset 
turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskien.

Vaarallisten aineiden turvallinen säilytys

DENIOS-varastokontit – etusi pähkinänkuoressa

Oikea varastokontti jokaiseen käyttötarpeeseen – muunneltava, käytön 
näkökulmasta suunniteltu ja testattu.

 3 Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

 3  Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) yleinen 
rakennustarkastushyväksyntä.

 3  Täyttää Saksan vesitalouslain (WHG), vesiensuojelulain (GschG) sekä 
vesiympäristölle vaarallisten aineiden käsittelyssä käytettäviä laitteita 
koskevan asetuksen (VAwS) vaatimukset.

 3  Hyväksytty kaikkien vesivaaraluokkien vesiympäristölle vaarallisten 
aineiden varastointiin.

 3  Hyväksytty palavien nesteiden (leimahduspiste ≤ 60 °C, vaaralauseke 
H 224, H 225 tai H 226, kun noudatetaan tarvittavia turvaetäisyyksiä)* 
passiiviseen varastointiin.

 3  Helppohoitoinen ja vaatii vähän huoltoa, irrotettavat ritilät helpottavat 
valuma-altaan puhdistusta ja nestevuotojen siivoamista.

 3  Haarukkatrukilla nostettava ja siten kuormattavissa myös 
lavansiirtotrukilla.

 3  Putoamisenesto ja ritilähylly kaikilla tasoilla turvallista sijoitusta ja 
varastoimista varten.

 3  Lukittavat ovet suojaavat varkaudelta ja luvattomalta tunkeutumiselta.

 3 Nosturisilmukoiden ansiosta varastokontin siirto on helppoa.
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Yleiskatsaus malleihin
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enintään 48 tynnyriä 
tai 12 IBC-säiliötä sivulta 38

Hyvä perusta vaarallisille aineille. Vuosikymmeniä käytössä testattua laatua tynnyreiden tai IBC-säiliöiden varas-
tointiin erittäin hyvällä hinta-laatusuhteella.

Pitkä käyttöikä tukevan rakenteen ansiosta.

Hyvin muunneltava ja monipuolinen joka paikan järjestelmä, soveltuu sekä passiiviseen että aktiiviseen kemikaa-
lien ja palavien nesteiden varastointiin – myös eristettynä aineidesi jäätymätöntä varastointia varten. 

Vaarallisten aineiden varastointia järjestelmällisesti

Varastokontti Basic-Store

Varastokontti

enintään 120 tynnyriä 
tai 18 IBC-säiliötä sivulta 42
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Milan Batilic, markkinointi 

38

Tukevan rakenteen ansiosta  
pitkä käyttöikä.

”Varastokontti Basic-Store erottuu muista tukevan rakenteensa ja koko 
järjestelmän korkean laadun ansiosta. Tukeva, pitkäikäinen teräsrunko on 
tämän varastokontin rakenteen perusta.

Basic-Store-varastokontin sinkityistä teräspeltielementeista valmistettu 
verhoilu antaa hyvän suojan sääolosuhteita vastaan. Integroitu ritilällä 
varustettu valuma-allas – DENIOS luonnollisesti vesilainsäädännön 
mukaisesti testattu ja Saksan rakennusteknisen instituutin hyväksymä – 
takaa tarvittavan suojan ympäristölle ja vesistöille.”

Varastokontti Basic-Store

2

3

4

5

6

1

7

8

9

2

3

4

5

6

1

7

8

9

Maavara 100 mm, lavansiirtotrukilla nostettava. 

Valittavissa joko lukittavat pariovet (1-osainen) tai liukuovet 
(2-osainen).

Kiinteät nosturisilmukat kuljetusta varten.

Tukeva hyllyrakenteella toteutettu tolpparunko.

Integroitu putoamisenesto.

Ympärimenevät, säältä suojatut ilmanvaihtoaukot.

Potentiaalintasaus ja maadoitus, palavien nesteiden  
varastoinnissa tärkeä tekijä

Tukilaatta varmaa alustaan kiinnitystä varten, 
kiinnityssarja sisältyy toimitukseen.

Vesilainsäädännön mukainen testattu 5 mm paksuinen teräksinen 
valuma-allas, korroosiolta suojaava maalipinnoite.
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enintään 48 tynnyriä 
tai 12 IBC-säiliötä
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Varastokontti
Basic-Store

BS 30-2D 
enintään 16 tynnyriä

BS 60-2D
enintään 32 tynnyriä

BS 30-2K
enintään 16 tynnyriä tai 4 IBC-säiliötä

BS 60-1K
enintään 16 tynnyriä tai 4 IBC-säiliötä

BS 60-2K
enintään 32 tynnyriä tai 8 IBC-säiliötä

BS 80-2K
enintään 48 tynnyriä tai 12 IBC-säiliötä

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Basic-Store-varastokontti toteutetaan periaatteessa 
vaarallisten aineiden säilytysastioiden tyypin ja 
lukumäärän mukaan. Basic-Store-kontteja on kahta 
rakennesarjaa, jotka ovat erilaisia tynnyreiden pysty-
varastoinnin ja IBC-varastoinnin suhteen:

 3 Basic-Store D 
Tynnyreiden varastointi kemikaali- tai eurolavoilla 
tai suoraan ritilöiden päällä.

 3 Basic-Store K 
IBC-varastointi. 

 3  Hyväksytty kaikkiin vesivaaraluokkiin kuuluvien 
nesteiden varastointiin.

 3 Varastossa on luonnollinen ilmanvaihto ja 
se sopii näin ollen myös palavien nesteiden 
(leimahduspiste ≤ 60 °C, vaaralauseke H 224, H 
225 tai H 226)* passiiviseen varastointiin.

 3 Ympärimenevät, säältä suojatut ilmanvaihtoaukot 
varmistavat määräysten mukaisen ilmanvaihdon.

 3 Liitäntämahdollisuus jännitteentasaukselle 
vaarallisen sähköstaattisen latauksen 
välttämiseksi.

Tuoteominaisuudet Mallit

 3 Yksiosainen kontti: Pariovet

 3 Kaksiosainen kontti: Liukuovet

Eurooppalaiset standardit

Varastokontti Basic-Store täyttää myös muiden 
EU-maiden lakisääteiset vaatimukset. Kysy meiltä 
lisätietoja omassa maassasi lain mukaan vaaditta-
vista vetoisuuksista.

Ovivaihtoehdot

Varastokontti Basic-Store tarjoaa turvaa ja toiminnalli-
suutta erinomaisella hinta-laatusuhteella.

 3 Seitsemän kokoa, joiden varastointikapasiteetti 
jopa 48 tynnyriä tai 12 IBC-säiliötä.

 3 Toteutus yksi- tai kaksiosaisena varastokonttina, 
jossa yksi tai kaksi säilytystasoa.

 3 Hyllyjen sisäleveys 2 700 mm mahdollistaa 
tynnyreiden tilaa säästävän varastoinnin euro- tai 
kemikaalilavojen päällä tai IBC-varastoinnin.

 3 Hyllykorkeus on suunniteltu tynnyreiden ja IBC-
säiliöiden varastointia varten.

 3 Hyllykantavuus enintään 3 500 kg.

 3 Luonnollinen ilmanvaihto, järjestelmä sopii myös 
palavien nesteiden passiiviseen varastointiin, kun 
tarvittavista turvaetäisyyksistä huolehditaan.

 3 Maalattu, väri RAL 5010 (katkeronsininen), ovet 
sinkitty.

 3 Ovivaihtoehdot: Pari- tai liukuovet.

 3 Mitoitettu ominaislumikuormalle sk = 1,25 kN/m²

 3 Mitoitettu ominaistuulikuormalle, jonka 
nopeuspaine qw = 0,585 kN/m².

 3 Valuma-altaan tiiviys testattu EN ISO 3452-1 
-standardin mukaisella värinläpäisytestillä.

LiukuovetPariovet
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Varastokontti Basic-Store, BS 30-2D, pariovi

Varastokontti
Basic-Store

Oikea perusta vaarallisten aineiden 
IBC- tai tynnyrivarastointia varten. Huomio 
seuraava: Basic-Store D -varastokontissa 
varastoit enintään 32 tynnyriä à 200 
litraa euro- tai kemikaalilavojen päällä. 
Varastokontti Basic-Store K antaa 
riittävästi tilaa enintään 12 IBC-säiliön 
säilytykseen. 

Valmistamme Basic-Store-varastokonttia 
yksiosaisena, pariovilla varustettuna, ja 
kaksiosaisena, liukuovilla varustettuna.

enintään 48 tynnyriä 
tai 12 IBC-säiliötä

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

BS 30-2D
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 4 / 6 / 16 600 2 830 x 1 660 x 3 000 2 700 x 1 340 x 1 250 900

BS 30-1K
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

2 / 2 / 3 / 8 1 200 2 830 x 1 660 x 3 000 2 700 x 1 340 x 2 430 870

BS 30-2K
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

4 / 4 / 6 / 16 2 000 2 830 x 1 660 x 3 591 2 700 x 1 340 x 1 340 1 100

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

Varastokontti Basic-Store BS 60-2D, 
liukuovet, vetoisuus 2 x 600 l
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

BS 60-2D
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 8 / 12 / 32 2 x 600 5 650 x 1 660 x 3 000 2 700 x 1 340 x 1 250 1 750

BS 60-1K
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

4 / 4 / 6 / 16 2 x 1 200 5 650 x 1 660 x 3 000 2 700 x 1 340 x 2 430 1 680

BS 60-2K
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

8 / 8 / 12 / 32 2 x 2 000 5 650 x 1 660 x 3 591 2 700 x 1 340 x 1 340 2 050

BS 80-2K
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

12 / 12 / 16 / 48 2 x 3 000 8 040 x 1 707 x 3 505 3 900 x 1 340 x 1 300 3 200

Löydät lisävarusteet varastokonttijärjes-
telmääsi sivuilta 80 – 81.!
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Erdin Gündüz, loppuasennus

42

Vaarallisten aineiden varastointi
järjestelmällisesti

Varastokontti

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
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Etupuolella liuku-, pari- tai rullaovi.

Nosturisilmukat.

Tukevat hyllytasot tynnyreiden ja IBC-säiliöden varastointiin.

Hitsattu teräsrunko.

Nesteenohjauspellit.

Läpityöntösuoja.

Ympärimenevät, säältä suojatut ilmanvaihtoaukot.

Tukilaatta varmaa alustaan ankkurointia varten, kiinnityssarja sisältyy 
toimitukseen.

Testattu valuma-allas.

Lavansiirtotrukilla nostettava.

PE-vuoraus myös jälkiasennuksena.

”Meidän varastokonttimme ovat hyviä esimerkkejä siitä, että me DENIOK-
SELLA pidämme tuotelupauksemme. Varastokontti on yksi DENIOKSEN 
ensimmäisistä ja samalla yksi monipuolisimmista varastojärjestelmistä. 
IBC-säiliötä ja tynnyreitä voidaan säilyttää yksitellen, lavojen päällä tai 
vaakatasossa jopa kolmessa kerroksessa. Tätä konttia voimme lisäksi 
valmistaa kaksinkertaisella syvyydellä. Se tietää tilaongelmien loppua.”
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enintään 120 tynnyriä
tai 18 IBC-säiliötä

Varastokontti G  
Tynnyreiden varastointi suoraan  
ritilöiden päällä.

Varastokontti P  
Tynnyreiden varastointi kemikaali-  
tai eurolavojen päällä.

Varastokontti K  
KTC-/IBC-varastointi

Varastokontti H  
Tynnyreiden ja KTC-/IBC-säiliöiden  
sekavarastointi

Varastokontti A  
Tynnyreiden vaakavarastointi
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Varastokontti
varastokontit

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

 3 Ritilät täyttävät RAL GZ 638 -ohjeen mukaiset 
laatu- ja testausvaatimukset.

 3  Sinkityt rakenneosat antavat  
pitkäaikaisen korroosiosuojan.

 3  Valuma-altaiden tiiviys on testattu 
EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Mitoitettu ominais- lumikuormalle sk = 0,94 kN/m²

 3  Mitoitettu ominaistuulikuormalle, jonka 
nopeuspaine qw = 0,5 kN/m²

 3 Yli 30 kokoa, joiden varastokapasiteetti enintään 
120 tynnyriä tai 18 IBC-säiliötä.

 3 Viisi eri mallisarjaa, joiden mitoitus on sovitettu 
tynnyreiden, IBC-säiliöiden tai lavatavaran 
varastointia varten.

 3 Hyllykantavuus enintään 5 500 kg.

 3  Pyynnöstä: erikoismitat; enintään kolme 
säilytystasoa, poikkeavat hyllykorkeudet, 
kaksinkertainen varastokapasiteetti 
kaksinkertaisen syvyyden ansiosta.

Varastokontit  
(vakiona luonnollinen ilmanvaihto)

 3  Kaikkien vaaraluokkien vesiympäristölle 
vaarallisten aineiden varastointi.

 3  Palavien nesteiden passiivinen ulkovarastointi, 
leimahduspiste < 60 °C, tarvittava turvaetäisyys 
(useimmiten vähintään 10 m) läheisiin 
rakennuksiin on huomioitava (koneellista 
ilmanvaihtoa ei tarvita). 

Varastokontti (eristetty)

Lämpöeristetty, ISO-A 

 3  Passiivinen/aktiivinen, myös palavien nesteiden 
ulkovarastointi, leimahduspiste <60 °C, kun 
käytössä on koneellinen ilmanvaihto, määräysten 
mukaiset turvaetäisyydet läheisiin rakennuksiin on 
huomioitava.

Lämpöeristetty, ISO-B

 3   Sisälämpötila > + 5 °C ulkolämpötilan ollessa 
enintään -15 °C, kun käytössä on lisävarusteena 
saatava lämmitysjärjestelmä.

 3  Kaikkien vaaraluokkien vesiympäristölle 
vaarallisten aineiden jäätymätön varastointi.

Tuoteominaisuudet Konttitoteutuksia

Ovivaihtoehdot

 3 Yksiosainen kontti: Pariovet

 3 Kaksiosainen kontti: Liukuovet

 3 Rullaovet

Pariovet Sähkökäyttöiset rullaovetLiukuovet
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DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

Varastokontti G

enintään 120 tynnyriä

Varastokontti 2G 314 
varustettu pariovilla

G-mallin kontissa voi varastoida enintään 
120 tynnyriä suoraan ritilän päällä. Varas-
tokontti G:ssä voi toteuttaa korkeintaan 
kolme säilytystasoa. Lokeroiden 1 250 
mm:n matala korkeus on riittävä kuormauk-
seen ja purkuun. 

Kaikki G-mallin varastokontit voidaan 
valmistaa myös kaksinkertaisella syvyy-
dellä. Tällöin saadaan paitsi kaksinkertai-
nen varastopinta-ala, myös mahdollisuus 
kaksipuoliseen käyttöön.

Varastokontti voidaan toteuttaa myös 
eristettynä.

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1G 314
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 2 / 3 / 10 750 3 200 x 1 690 x 3 065 3 000 x 1 310 x 2 640 770

2G 314
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 4 / 6 / 20 750 3 200 x 1 890 x 3 065 3 000 x 1 690 x 1 250 1 220

3G 314
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 6 / 9 / 30 750 3 200 x 1 690 x 4 455 3 000 x 1 310 x 1 250 1 770

1G 614
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

4 / 4 / 6 / 20 1 500 6 320 x 1 710 x 3 065 3 000 x 1 310 x 2 640 1 840

2G 614
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 8 / 12 / 40 1 500 6 320 x 1 710 x 3 065 3 000 x 1 310 x 1 250 2 330

3G 614
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 12 / 18 / 60 1 500 6 320 x 1 710 x 4 455 3 000 x 1 310 x 1 250 3 620
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Varastokontti 2G 314 
varustettu pariovilla

Varastokontti 3G 314 
erikoisvärillä maalattuna

Löydät lisävarusteet varastokonttijärjes-
telmääsi sivuilta 72 – 73.!

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1G 326
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto 

4 / 6 / 6 / 20 1 400 3 120 x 2 840 x 3 020 3 000 x 1 270 x 2 640 1 750

2G 326
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto 

- / 8 / 12 / 40 1 400 3 120 x 2 840 x 3 120 3 000 x 1 270 x 1 250 2 200

2G 626
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto 

- / 16 / 24 / 80 2 850 6 295 x 2 980 x 3 120 3 000 x 1 270 x 1 250 4 120

3G 626
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto 

- / 24 / 36 / 120 2 850 6 240 x 2 980 x 4 500 3 000 x 1 270 x 1 250       6 180 
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enintään 72 tynnyriä
tai 9 IBC-säiliötä

Varastokontti P

Varastokontti P on optimoitu lavan päällä 
säilytettävien tynnyreiden sijoitukseen. 
Hyödynnä 3 900 mm levyiset lokerot 
varastoimalla 3 kemikaalilavaa tai 4 
eurolavaa vierekkäin. Käytettävissä 
olevasta tilasta riippuen etuosaan saa 
pari-, rulla- tai liukuovet.

Suuret varastokontit toimitamme osissa, 
jolloin lopullinen asennus tehdään paikan 
päällä.

Kaikki varastokontit voidaan toteuttaa 
myös eristettynä.

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

Liukuovella varustettu varastokontti 3P 814 
(toimitus osissa ja asennus paikan päällä)

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1P 414
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

3 / 3 / 4 / 12 1 100 4 100 x 1 690 x 3 065 3 900 x 1 310 x 2 640 1 290

2P 414
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 6 / 8 / 24 1 000 4 100 x 1 690 x 3 065 3 900 x 1 310 x 1 250 1 540

3P 414
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 9 / 12 / 36 1 100 4 100 x 1 690 x 4 455 3 900 x 1 310 x 1 250 2 130

2P 814
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 12 / 16 / 48 2 100 8 120 x 1 710 x 3 065 3 900 x 1 310 x 1 250 2 820

3P 814
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 18 / 24 / 72 2 100 8 120 x 1 710 x 4 455 3 900 x 1 310 x 1 250 4 130
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1P 1214
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

9 / 9 / 12 / 36 3 200 12 060 x 1 720 x 3 065 3 900 x 1 310 x 1 250 4 250

2P 1214
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / 18 / 24 / 72 3 200 12 060 x 1 720 x 3 065 3 900 x 1 310 x 1 250 4 500

Löydät lisävarusteet varastokonttijärjes-
telmääsi sivuilta 72 – 73.!

Rullaovella varustettu varastokontti 2P 814
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Varastokontti K

enintään 48 tynnyriä
tai 18 IBC-säiliötä

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

1 500 mm matala korkeus mahdollistaa 
enintään 18 IBC-säiliön kätevän säilytyksen 
K-mallin varastokontissa. Mahdollisuus 
toteuttaa varastointi kahdessa päällekkäi-
sessä tasossa. Kun järjestelmä toteutetaan 
yhdessä säilytystasossa, voidaan konttiin 
sijoittaa myös täyttölaitteilla varustettuja 
astioita.   

Suuret varastokontit toimitamme osissa, 
jolloin lopullinen asennus tehdään paikan 
päällä.

Kaikki varastokontit voidaan toteuttaa 
myös eristettynä.

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1K 214
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

2 / 2 / 3 / 8 1 000 2 900 x 1 690 x 3 125 2 700 x 1 310 x 2 570 1 010

2K 214
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

4 / 4 / 6 / 16 1 000 2 900 x 1 690 x 3 695 2 700 x 1 310 x 1 500 1 400

1K 414
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

2 / 2 / 3 / 8 1 180 3 580 x 1 690 x 3 065 3 380 x 1 310 x 2 570 1 090

2K 414
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

6 / 4 / 8 / 16 1 180 3 580 x 1 690 x 3 635 3 380 x 1 310 x 1 500 1 530

Erikoisvärillä maalattu, liukuovella varustettu varastokontti 2K 714
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

1K 514
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

4 / 4 / 6 / 16 2 000 5 720 x 1 710 x 3 125 2 700 x 1 310 x 2 570 1 760

2K 514
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

8 / 8 / 12 / 32 2 000 5 720 x 1 710 x 3 695 2 700 x 1 310 x 1 500 2 350

2K 714
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

12 / 8 / 16 / 32 2 400 7 080 x 1 710 x 3 635 3 380 x 1 310 x 1 500 2 600

3K 714
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

18 / 12 / 24 / 48 2 400 7 000 x 1 640 x 5 290 3 380 x 1 310 x 1 500 3 850
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Pariovella varustettu varastokontti 2K 414
Löydät lisävarusteet varastokonttijärjes-
telmääsi sivuilta 72 – 73.!



50

Varastokontti H

enintään 72 tynnyriä
tai 18 IBC-säiliötä

Paras mahdollinen joustavuus: Tynnyreiden, 
IBC-säiliöiden ja lavojen sekavarastointi 
H-mallin varastokontissa. 

Suuret varastokontit toimitamme osissa, 
jolloin lopullinen asennus tehdään paikan 
päällä.

Kaikki varastokontit voidaan toteuttaa 
myös eristettynä.

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

2H 414
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

6 / 6 / 8 / 24 1 100 4 100 x 1 690 x 3 635 3 900 x 1 310 x 1 500 1 750

2H 814
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

12 / 12 / 16 / 48 2 100 8 040 x 1 710 x 3 545 3 900 x 1 310 x 1 500 3 230

2H 1214
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

18 / 18 / 24 / 72 3 200 12 060 x 1 710 x 3 540 3 900 x 1 310 x 1 500 5 400
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Varastokontti 2H 1214 
Varustettu liukuovilla, asiakkaan pyynnöstä 
vetoisuus 50 prosenttia koko varastotilavuudesta

Löydät lisävarusteet varastokonttijärjes-
telmääsi sivuilta 72 – 73.!
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enintään 24 tynnyriä

Varastokontti A

Vaakavarastoinnin etu: jokainen tynnyri 
on aina käyttäjän saatavilla. Näin on 
mahdollista työskennellä suoraan 
varastoitavan tavaran sijoituspaikalla. 
A-mallin varastokontissa on joustavuuden 
takaavat alustakiskot. 

Tynnyreiden ulos ottaminen ja kääntäminen 
onnistuu tynnyrikiskoilla.

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

2A 314
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / - / - / 8 470 3 120 x 1 640 x 3 020 3 000 x 1 340 x 1 130 1 120

3A 314
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / - / - / 12 470 3 120 x 1 640 x 3 020 3 000 x 1 340 x 750 1 240

2A 614
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / - / - / 16 1 000 6 240 x 1 710 x 3 020 3 000 x 1 340 x 1 165 2 040

3A 614
vesiympäristölle 
vaaralliset aineet

luonnollinen 
ilmanvaihto

- / - / - / 24 1 000 6 240 x 1 710 x 3 020 3 000 x 1 340 x 750 2 320

Varastokontissa on ulosvedettävät tynnyrikiskot alemmalla säilytystasolla ja ylempää säilytystasoa 
käytetään lavojen varastointiin.
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 3 Yksiosainen kontti: Pariovet

 3 Kaksiosainen kontti: Liukuovet

 3 Rullaovet
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Tynnyreiden vaakavarastointi kahdessa säily-
tystasossa varastokontissa 2A 614

Pariovet

Sähkökäyttöiset rullaovetLiukuovet

Ovivaihtoehdot

Lisävarusteet

Ulosvedettävät tynnyrialustat Koneellinen ilmanvaihto 

Lisävarusteiden kuvauksen ja muita lisävarusteita 
löydät sivuilta 72 – 73.

PE-vuoraus happoja ja emäksiä  
varten (varastointiluokka 8).

VbF-tarvikesarja
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Varastokontti ISO
(lämpöeristetty)

Eristetty rakenne

Varastokonttien luotettavaa rakenneperiaatetta 
käytetään myös eristetyissä versioissa. Tukeva 
hitsattu teräsrunko vuorataan kokonaan 
erikoispaneelilla.

Palamattomien aineiden varastoinnissa 
käytetään PUR-paneeleja (DIN 4102 -standardin 
mukainen rakennusmateriaaliluokka B). 
Kun tarvitsee varastoida palavia nesteitä, 
varastokontti ISO pinnoitetaan lainsäätäjän 
vaatimuksen mukaisesti palamattomilla 
mineraalivillapaneeleilla (DIN 4102 -standardin 
mukainen rakennusmateriaaliluokka A).

Varastokontin seinien eristys suojaa 
energiahävikiltä lämpötilasäädellyssä tai 
jäätymättömässä varastoinnissa.

Ammattimaiset ratkaisut 
parantavat tehokkuutta

DENIOKSEN konttien kehityksessä painopis-
teinä ovat energiataloudellinen rakenne ja 
korkea valmistuslaatu. Me otamme huomioon 
myös lämpötilaherkkien aineiden varastoinnin 
asettamat erityisvaatimukset, esimerkiksi 

 3  nimellisarvon pitäminen ennallaan 
luotettavasti myös vaihtelevassa ympäristön 
lämpötilassa,

 3  lämpötilan tasainen jakautuminen 
kontin sisällä,

 3  tasainen ilman kierto,

 3  palamattomat eristemateriaalit 
palavien nesteiden varastointiin,

 3  tarvittaessa räjähdyssuojaus.

Konttitoteutus ISO

Konttitoteutus ISO on saatavissa 
kaikkiin DENIOS-varastokontteihin.

 3 Eristys lämpötilaherkkien aineiden 
varastointiin.

 3  Tehokas lämmöneristys  
PUR- tai mineraalivillapaneeleilla.

 3 Sähköinen lämmitysjärjestelmä, tarvittaessa 
myös räjähdyssuojattuna.

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-120

1

2

3

4

5

6

7

Pitääkö toiminnassa lämpökäsitellä lisäaineita tai 
varastoida niitä yli 50celsiusasteen lämpötilassa?

Pyydä esitteemme. 
”Lämmitä, sulata tai jäähdytä tehokkaasti”.
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Mineraalivillasta valmistettu seinäeristys 
(rakennusmateriaaliluokka A). Liitosreuna  
seuraavaan paneeliin.

PUR-paneelista valmistetun seinäeristeen  
läpileikkaus (rakennusmateriaaliluokka B).

Ripaputkilämmitys putoamiseneston päällä.

Lämmitysjärjestelmät

Kaikki lämmitysjärjestelmät on suunniteltu 
jäätymättömään varastointiin  
(ulkolämpötila -15 °C, sisälämpötila +5 °C).

ISO-varastokontti on varustettu sähkökäyttöi-
sellä ripaputkilämmityksellä. Kaksiosaisissa 
konteissa lisäksi ilmanohjaus ilman/lämpötilan 
optimaalista jakautumista varten  
(törmäyssuojattu).

Pyynnöstä saatavilla myös lämminvesilämmitys, 
öljylämmitys tai höyrylämmitys.

MineraalivillapaneelitPU-paneelit

 3  Sandwich-elementit, joissa PU-
solumuoviydin (PUR) ja teräspinnat.

 3 Erittäin hyvä lämmön-/kylmäneristys.

 3  Materiaalivahvuus 50 mm, 
rakennusmateriaaliluokka B, 
U = 0,47 W / (m²K).

 3 Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) 
hyväksyntä.

 Käytettävissä on erilaisia eristäviä Sand-
wich-elementtejä, joissa on mineraalivillaydin 
ja teräspinnat.

 3 Hyvä eristyskyky, pitkä käyttöikä ja 
erinomainen palosuoja.

 3 Materiaalivahvuus 50 mm, 
rakennusmateriaaliluokka A, palamaton,  
U = 0,78 W / (m²K).

 3 Materiaalivahvuus 100 mm, 
rakennusmateriaaliluokka A, palamaton,  
U = 0,42 W / (m²K).

Tehokas lämmöneristys, joka puolella PU-solumuovitäytteinen  
tai mineraalivillatäytteinen eristyspaneeli.

Hitsattu teräsrunko.

Poistoilmapuhallin varmistaa tarvittavan ilmanvaihdon palavien nesteiden  
säilytyksessä.

Tukevat ritiläalustoilla varustetut hyllytasot tynnyreiden ja IBC-säiliöiden varastointiin

Ripaputkilämmitys, kaksiosaisissa konteissa lisäksi ilmanohjaus ilman/lämpötilan  
optimaalista jakautumista varten.

Testattu valuma-allas (5 mm seinämäpaksuus).

Läpityöntösuoja.

Nosturisilmukat kuljetusta varten.

Etupuolella lämpötilaeristetty liuku-, pari- tai rullaovi.

Haarukkatrukilla nostettava ja siten myös lavansiirtotrukilla kuormattavissa.

Tukilaatta varmaa alustaan ankkurointia varten, kiinnityssarja sisältyy toimitukseen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

9

10
11
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Varastokontit
(palosuojatut)

Asiantuntijasi, joka tarjoaa lisäturvaa

DENIOKSEN paloturvallisissa varastokonteissa säilytät vaaralliset  
aineesi turvallisesti ja lainmukaisesti:

 3 Palonkestävyysluokka F90/EI 90 rakennusmateriaaliluokan A 
testattujen paneelien sekä kaksinkertaisen teräsrungon ansiosta  
(sisä- ja ulkopuolinen palosuojaus).

 3 Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on ≤ 60 °C ja vaaralauseke  
H 224, H 225 tai H 226, saa varastoida ilman turvaetäisyyksiä  
läheisiin rakennuksiin, kun käytössä on koneellinen ilmanvaihto.

 3 Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) sekä itävaltalaisen  
IBS-laitoksen hyväksymä – täyttää kaikki lainsäädännön  
palosuojausta koskevat vaatimukset. 

 3 Kaikki sveitsiläisten TRGS 510-, VKF- ja EKAS-ohjeiden vaatimukset 
täyttyvät, myös palavien, myrkyllisten oksidoivien aineiden 
varastointia koskevat vaatimukset.

 3 Asiakkaan toiveiden mukainen lisävarustus mahdollinen, esimerkiksi 
palontunnistus, sammutustekniikka, räjähdyssuojaus ja lämpötila-
asennukset. 

Sijoituksesi – yhtä turvassa kuin varaston sisältö

Paloturvallisia F90-/REI 90-varastokontteja tarvitaan, kun varastoidaan 
isoja määriä palavia, paloa edistäviä tai räjähtäviä aineita.

Kuten sisäänmentävissä paloturvallisissa F90-/REI 90 -varastokonteissa, 
me DENIOKSELLA panostamme toiminnalliseen ja tehokkaaseen palosuo-
jaukseen myös varastokontteissa. 

Lakien, määräysten ja asetusten valtava määrä aiheuttaa usein epävar-
muutta ja hämmennystä. 

Meidän mielestämme: Lainmukaisuuden tulisi olla itsestäänselvyys 
tämän kokoluokan investoinnissa. Tämä on se perussääntö, jota nouda-
tamme asiakkaitamme neuvoessamme, ja me löydämme varmasti oikean 
ratkaisun tarpeisiinne.
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Yleiskatsaus malleihin
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enintään 32 tynnyriä 
tai 8 IBC-säiliötä sivulta 60

enintään 40 tynnyriä 
tai 12 IBC-säiliötä sivulta 62

enintään 32 tynnyriä 
tai 8 IBC-säiliötä sivulta 64

enintään 40 tynnyriä 
tai 12 IBC-säiliötä sivulta 66

enintään 4 tynnyriä 
tai 1 IBC-säiliötä sivulta 68

FBM base merkitsee monipuolisella varustuksella toteutettavaa kaiken kattavaa palosuojausta, joka vakuuttaa jo 
perusmallissa. Vaarallisia aineita voidaan säilyttää enintään kahdella säilytystasolla yksinkertaisella tai kaksin-
kertaisella hyllysyvyydellä sisä- ja ulkotiloissa. Järjestelmä on ilman maavaraa pohjalaatan päällä.

Kääntyvälle ovelle ei tarvitse suunnitella tilaa. Kuormaus ja purkaminen nopeutuvat. Ovielementtejä voidaan 
käyttää mekaanisesti tai mukavasti kauko-ohjauksella.

FBM-varastokontti, jossa kattava F90-/REI 90-palosuojaus sekä erityisen hyvä liikuteltavuus. Maavaran ansiosta 
FBM plus on haarukkatrukilla nostettava, ja näin ollen koska tahansa joustavasti käytettävissä.  

Liukuovilla varustettu FBM plus, joka voidaan nostaa sähkökäyttöisellä nostovaunulla tai haarukkanostovaunulla, 
on varustettu tilaa säästävillä palosuojaovilla ja tarjoaa parhaan mahdollisen turvan ja hyvät käyttöominaisuudet.  

Pienikokoinen varasto, joka löytää paikkansa jokaisessa tuotantoympäristössä, silloin kun vaarallisten aineiden 
säilytyskaapit eivät enää riitä. Mitoitus on optimoitu tynnyreiden ja IBC-säiliöiden pienimuotoista varastointia 
varten. Lisähyllyillä saadaan tilaa pienille astioille.

Palosuojaus varmalla pohjalla

Avoin yksilöllisyydelle ja mukavuudelle

Palosuojattu ja erittäin hyvin liikuteltavissa.

PLUSSAA joustavuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä

BMC-S – kompakti ratkaisu

Pariovilla varustettu varastokontti FBM

Liukuovilla varustettu varastokontti FBM base

Pariovilla varustettu varastokontti FBM plus

Liukuovilla varustettu varastokontti FBM plus

Varastokontti BMC-S
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Reinhard Gietl, asiakaspalvelu ja huolto
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Tilava
palosuojaratkaisu

Varastokontti FBM base/plus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Ovenlukituslaite

Varastokontti on suojattu palamattomilla,  
tehokkaasti eristävillä palosuojapaneeleilla.

Saatavilla maavaralla (plus-versio) ja ilman maavaraa (base-versio) 
anturan tai pohjalaatan päälle pystytettäväksi. 

Hyllystöjärjestelmässä kuumasinkitystä ritilästä valmistetut  
korkeussäädettävät säilytystasot ja laskutasot.

Vesilainsäädännön mukaisesti hyväksytty valuma-allas.

Irrotettavat nosturisilmukat kuljetusta varten.

Kaksinkertainen runkorakenne, joka on tukeva palotilanteessa.

Ohjauksella varustettu kytkentäkaappi.

Koneellinen ilmanvaihto tarvittavan 
ilmanvaihdon varmistamiseksi

Valittavissa joko palosuojatut pariovet tai liukuovet.

„Paloturvallinen FBM-varastokontti on paras valinta, kun tarvitsee varas-
toida isoja määriä vaarallisia aineita. Kahteen tasoon mahtuu monta 
IBC-säiliötä ja tynnyriä. Mallit ”base” ja ”plus” tarjoavat jo vakiomallisina 
paljon enemmän kuin vastaavat muut markkinoilla olevat tuotteet. Lisäksi 
saatavilla on lisävarusteina saatavat asennukset ja ominaisuudet, joiden 
avulla FBM-tuotesarja ei jätä mitään vaarallisten aineiden varastointtin 
liittyviä tarpeita huomiotta.  FBM-konttien iso etu on se, että viereisiin 
rakennuksiin ei tarvitse pitää vähimmäisetäisyyttä, koska kontit katsotaan 
omaksi palo-osastokseen.”
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enintään 40 tynnyriä
tai 12 IBC-säiliötä

Va
ra

st
ok

on
tti

jä
rj

es
te

lm
ät

 (p
al

os
uo

ja
tu

t)

Tuoteominaisuudet Konttitoteutuksia

Varastokontti  
FBM base/plus

FBM-varastokonttien tuotesarja tarjoaa jo vakiomal-
lissa laajan varustelun sekä erilaisia toteutusmahdol-
lisuuksia:

 3  Soveltuu sisä- ja ulkosäilytykseen.

 3  Yksi- tai kaksiosainen varastokontti.

 3  Yksi tai kaksi säilytystasoa.

 3  Yksinkertainen ja kaksinkertainen rakennussyvyys.

 3  Maalaus värillä RAL 5010 (katkeronsininen)  
tai värillä RAL 9002 (harmaanvalkoinen).

 3  F90-/REI 90-palosuojaus sisältä ja ulkoa 
(90 minuutin palonkesto).

 3  Ritilät täyttävät RAL GZ 638 -ohjeen mukaiset 
laatu- ja testausvaatimukset.

 3  Valuma-altaiden tiiviys on testattu 
EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Sinkityt rakenneosat antavat pitkäaikaisen 
korroosiosuojan.

 3  Eristys: Rakennusaineluokka A. 
Hyvä lämmöneristysarvo. U-arvo: 0,42 W/(m²K).

 3 Säilytystason kantavuus: 1 250 kg/m².

 3  Mitoitettu ominais-lumikuormalle sk = 1,56 kN/m²

 3  Mitoitettu ominais-tuulikuormalle, jonka 
nopeuspaine on qw = 0,5 kN/m² 

Tuuli- ja lumikuormat vaihtelevat alueellisesti. 
Alueilla, joilla lumi- ja tuulikuormat ovat erityisen 
voimakkaat, me voimme mukauttaa rakenteen alueelle 
laskettujen arvojen mukaiseksi.

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Pariovilla  
varustettu varastokontti FBM base
enintään 32 tynnyriä tai 8 IBC-säiliötä

Pariovilla  
varustettu varastokontti FBM plus
enintään 32 tynnyriä tai 8 IBC-säiliötä

Liukuovilla  
varustettu varastokontti FBM plus
enintään 40 tynnyriä tai 12 IBC-säiliötä

BMC-konttisarjassa on saatavilla 
kolme eri konttimallia:

 3  Pariovilla varustettu varastokontti FBM base 
Ei maavaraa, ei haarukkatrukilla nostettavissa.

 3  Pariovilla varustettu varastokontti FBM plus 
Haarukkatrukilla nostettava ja siten myös 
lavansiirtotrukilla kuormattavissa.

 3  Liukuovilla varustettu FBM base/plus 
Automaattisesti tai manuaalisesti avattavat 
liukuovet.

Asiakaskohtainen mukautus

Käyttötarkoituksen mukaan FBM-varastokontit 
voidaan lisävarustaa vastaamaan yrityksesi tarpeita 
optimaalisesti. Saatavilla esimerkiksi:

 3 Lämmitys/ilmastointi.

 3 Jäähdytys.

 3 Räjähdyssuoja.

 3 Palontunnistus.

 3 Sammutustekniikka.

 3  Sovitetut valuma-altaat muovista 
(PE-vuoraus) tai allas ruostumattomasta teräksestä 
vaarallisten aineiden varastointia varten.

FBM plus (haarukkatrukilla nostettava, maavara 120 mm)

Pariovilla  
varustettu varastokontti FBM plus
enintään 8 tynnyriä tai 2 IBC-säiliötä

Pariovilla  
varustettu varastokontt FBM base
enintään 8 tynnyriä tai 2 IBC-säiliötä

Liukuovilla  
varustettu varastokontti FBM base
enintään 40 tynnyriä tai 12 IBC-säiliötä
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM base 
314.20

palava F90/REI 90 2 / 2 / 3 / 8 1 270 3 400 x 1 680 x 2 520 2 915 x 1 340 x 1 950 2 500

FBM base 
314.30

palava F90/REI 90 4 / 4 / 6 / 16 1 270 3 400 x 1 680 x 3 520 2 700 x 1 340 x 1 400 3 300

Varastokontti  
FBM base

varustettu pariovilla

enintään 32 tynnyriä
tai 8 IBC-säiliötä

Palosuojatuilla pariovilla varustettu, pohjalaatan päälle pystytet-
tävä paloturvallinen varastokontti FBM base 314.20, johon saa 
lisävarusteena ilmanvaihtolaitteiston.

Oikea ympäristö kaikkien vesivaaraluokkien 
nesteille viisipuolisella palosuojauksella. 
Mineraalivillapaneelit suojaavat varasto-
kontin seinien ja katon aluetta. Rakenteel-
linen betonilaatta toimii FBM base-kontin 
perustana ja antaa samalla alapuolisen 
palosuojauksen. 

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-167

Kaikki FBM-mallin (base ja plus) varasto-
kontit täyttävät DIN 4102 -standardin 
mukaisen F90-paloluokan suojavaatimukset. 
Voimme näin ollen taata 90 minuutin 
palonkestävyyden siitä riippumatta, tuleeko 
varaston palokuorma sisältä vai ulkoa.

Sertifioitu palosuojaus
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM base 
614.20

palava F90/REI 90 4 / 4 / 6 / 16 2 600 6 620 x 1 680 x 2 520 2 915 x 1 340 x 1 950 4 960

FBM base 
614.30

palava F90/REI 90 8 / 8 / 12 / 32 2 600 6 620 x 1 680 x 3 520 2 700 x 1 340 x 1 400 6 050
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Pariovilla varustettu, pohjalaatan päälle pystytettävä ja haarukkatru-
killa kuormattava varastokontti FBM base 314.30.

Konttien vakiovarustukseen kuuluu 17 mm:n euro-sulkusylinteri. Tämä voidaan Sveitsissä helposti  
vaihtaa jälkikäteen KABA-sylinteriin. 

 Huom.! Löydät lisävarusteet varastokontti-
järjestelmääsi sivuilta 72 – 73.!
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Liukuovilla varus-
tettu varastokontti 

FBM base

Mineraalivillapaneelit seinissä ja katon 
alueella antavat testatut palosuojaomi-
naisuudet. Liukuovet ovat jokapäiväisessä 
käytössä esteettömät ja ne avautuvat auto-
maattisesti nappia painamalla.

enintään 40 tynnyriä
tai 12 IBC-säiliötä

EN 1634 -standardin mukaan testatut palo-
suojaliukuovet toimivat kauko-ohjauksella.

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM base 
614.20 OST

palava F90/REI 90 4 / 4 / 6 / 16 2 600 6 575 x 1 970 x 2 800 2 700 x 1 340 x 1 950 7 000

FBM base 
614.30 OST

palava F90/REI 90 8 / 8 / 12 / 32 2 600 6 575 x 1 970 x 3 790 2 700 x 1 340 x 1 400 7 500

Erikoisvärillä maalattu paloturvallinen varastokontti FBM base 714.30 OST 
Lisävarusteena saatavissa sähkökäyttöiset liukuovet.
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM base 
714.20 OST

palava F90/REI 90   6 / 6 / 8 / 20 2 600 7 935 x 1 970 x 2 800 3 380 x 1 340 x 1 950 7 500

FBM base 
714.30 OST

palava F90/REI 90 12 / 12 / 16 / 40 2 600 7 935 x 1 970 x 3 790 3 380 x 1 340 x 1 400 7 750
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM plus 
314.20

palava F90/REI 90 2 / 2 / 3 / 8 1 270 3 400 x 1 680 x 2 700 2 915 x 1 340 x 1 950 3 000

FBM plus 
314.30

palava F90/REI 90 4 / 4 / 6 / 16 1 270 3 400 x 1 680 x 3 700 2 700 x 1 340 x 1 400 3 600

Varastokontti  
FBM plus 

varustettu pariovilla

Turvallinen ja toimiva ratkaisu kaikkien 
vaaraluokkien palavien ja vesiympäristölle 
vaarallisten aineiden varastointiin. Varas-
tokontti FBM plus tarjoaa vakiomallisena 
kattavan palosuojauksen ja on lisäksi 
helposti liikuteltava ja joustava. 

Kontti voidaan pystyttää betonianturan 
päälle. 120 mm:n maavara mahdollistaa 
sähkökäyttöisellä lavansiirtotrukilla 
nostamisen koska tahansa. Alapuolinen 
palosuojaus on toteutettu kaksinkertaisella 
valuma-altaalla.

enintään 32 tynnyriä
tai 8 IBC-säiliötä

Palosuojattu varastokontti FBM plus 614.30 
Haarukkatrukilla nostettava kontti voidaan pystyttää anturan päälle;  
ovenlukituslaite oven aukipitämiseen kuormauksen ja purun aikana.

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-167

Varastokontti FBM plus 
4 IBC-säiliön turvalliseen varastointiin
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Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM plus 
614.20

palava F90/REI 90 4 / 4 / 6 / 16 2 600 6 620 x 1 680 x 2 700 2 915 x 1 340 x 1 950 5 600

FBM plus 
614.30

palava F90/REI 90 8 / 8 / 12 / 32 2 600 6 620 x 1 680 x 3 700 2 700 x 1 340 x 1 400 6 770
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Liukuovilla varus-
tettu varastokontti 

FBM plus

Mineraalivillapaneelit seinissä ja katon 
alueella antavat testatut palosuojaominai-
suudet. Alapuolelta lämpötilaeristyksestä 
huolehtii kaksinkertainen valuma-allas. 
Liukuovet ovat jokapäiväisessä käytössä 
esteettömät ja ne avautuvat automaattisesti 
nappia painamalla.

enintään 40 tynnyriä
tai 12 IBC-säiliötä

EN 1634 -standardin mukaan testatut palo-
suojaliukuovet toimivat kauko-ohjauksella.

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM plus 
614.20 OST

palava F90/REI 90 4 / 4 / 6 / 16 2 600 6 575 x 1 970 x 2 800 2 700 x 1 340 x 1 950 7 000

FBM plus 
614.30 OST

palava F90/REI 90 8 / 8 / 12 / 32 2 600 6 575 x 1 970 x 3 790 2 700 x 1 340 x 1 400 7 500
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Erikoisvärillä maalattu varastokontti FBM plus 714.30 OST 
Lisävarusteena saatavissa sähkökäyttöiset liukuovet.

Malli Rakenne Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden 
mitat

(L x S x K mm)

Paino
(kg)

FBM plus 
714.20 OST

palava F90/REI 90 6 / 6 / 8 / 20 2 600 7 935 x 1 970 x 2 800 3 380 x 1 340 x 1 950 7 500

FBM plus 
714.30 OST

palava F90/REI 90 12 / 12 / 16 / 40 2 600 7 935 x 1 970 x 3 790 3 380 x 1 340 x 1 400 7 750
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Diplomi-insinööri Melina Rieke, projekti-insinööri

68

BMC-S
Kompakti ratkaisu

Varastokontti BMC-S

”Kaikissa yrityksissä ei tarvita isoa varastoa vaarallisten aineiden 
säilytystä varten. Pienille astioille DENIOKSEN varastokontti BMC-S on 
ihanteellinen. Myös pienin mallimme on täysiverinen paloturvallinen 
varastokontti, jolla on kaikki tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit.  
Muunneltavien hyllystöjen ansiosta myös BMC-S on joustava käytössä.”

DIN 4102-standardin mukainen T90-paloluokan kääntöovi,  
EN 1634-1 -standardin mukainen EI2 90 C -ovi.

DIN EN 13501-2 -standardin mukaiset palosuojapaneelit, joilla 
DIN 4102-standardin mukainen EI 120- ja F90-luokitus. 

Maalattu värillä RAL 9002 (harmaanvalkoinen).

Testattu valuma-allas, jonka vetoisuus enintään 1 000 litraa.

Poistoilmapuhallin varmistaa tarvittavan ilmanvaihdon  
palavien nesteiden varastoinnin yhteydessä.

Kaksinkertainen teräsrunko tekee kontista tukevan palotilanteessa – 
sisä- ja ulkopuolinen palosuojaus.

Ohjauksella varustettu kytkentäkaappi.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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enintään 4 tynnyriä
tai 1 IBC-säiliö

BMC-S 150 
1 tynnyri

BMC-S 180-2
enintään 2 tynnyrille tai  
1 poikittaiselle eurolavalle

BMC-S 180-4
enintään 4 tynnyrille tai 1 kemikaalilavalle

BMC-S 180-10
enintään 4 tynnyriä tai 1 IBC-säiliö
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Tuoteominaisuudet Yksityiskohtaista turvallisuutta ja laatua

Varastokontti
BMC-S

Tuotevalikoima
yhdellä silmäyksellä

Käytännön edut 
turvaksesi

Paloturvallinen varastokontti BMC-S on edullinen 
vaihtoehto kalliille muutostöille:

 3  Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hy-
väksyntä sekä itävaltalaisen IBS:n sertifiointi 
helpottavat luvanhakua viranomaisilta sekä vakuu-
tustoimenpiteitä.

 3  DENIOKSEN ammattimaisen huollon avulla täytät 
lain vaatimuksen toistuvasta turvallisuustarkas-
tuksesta.

 3  Testattu teräksestä valmistettu valuma-allas on 
yksiosainen ja siten myös isoja astioita voidaan 
varastoida lainmukaisesti.

 3  Irrotettavat ritilät helpottavat valuma-altaan puh-
distusta.

 3  DENIOS-varastokontit toimitetaan valmiiksi asen-
nettuina – ready to use.

Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) yleinen 
rakennustarkastushyväksyntä.

 3  Ritilät täyttävät RAL GZ 638 -ohjeen mukaiset 
laatu- ja testausvaatimukset.

 3  Valuma-altaiden tiiviys on testattu 
EN ISO 3452-1 -standardin mukaisella 
värinläpäisytestillä.

 3  Sinkityt rakenneosat antavat pitkäaikaisen 
korroosiosuojan.

 3  Suuri lämmöneristysarvo:  
U-arvo: 0,42 W/(m²K).

 3  Kantavuus: 1 000 kg/m², 
(BMC-S 180-10: 1 250 kg/m2)

 3  Mitoitettu ominais- 
lumikuormalle maassa sk = 1,56 kN/m²

 3  Mitoitettu ominaistuulikuormalle,  
jonka nopeuspaine qw = 0,5 kN/m²

Joustava 
monessa mielessä

Eri mallit on mitoitettu pienten astioiden, yksittäisten 
tynnyreiden, lavatavaran tai yhden IBC-säiliön varas-
tointiin. 

Voit mukauttaa varaston yksilöllisiin tarpeisiisi lisä-
hyllytasoilla pienten astioiden varastointia varten tai 
sijoittamalla siihen muovisen valuma-altaan paran-
taaksesi hapon- ja emäksenkestävyyttä. 

Sopivat lisävarusteet, kuten Saksan rakennustekni-
sen instituutin (DIBt) hyväksymä ovenlukituslaite tai 
lämmitysjärjestelmä täydentävät kokonaisuuden.

Tilaa säästävä ratkaisu jokaista tarvetta varten:  
Paloturvallinen varastokontti BMC-S tarjoaa hyvän 
DENIOS-laadun samalla, kun tilavaatimus on pieni.

 3 Neljä mallia, joissa suurin varastointikapasiteetti 
1 – 4 tynnyriä tai 1 IBC-säiliö.

 3 Optimoitu mitoitus tynnyri- ja IBC-varastointia 
varten.

 3  Kokonaisjärjestelmä täyttää kaikki palosuojatuille 
järjestelmille asetettavat rakennevaatimukset 
ja sillä on yleinen, Saksassa pätevä 
rakennustarkastushyväksyntä.

 3   Yhteensopiva asiaankuuluvien EU-direktiivien 
sekä niihin kuuluvien standardien kanssa ja lisäksi 
luokiteltu eurooppalaisten palosuojastandardien ja 
-direktiivien mukaan.

 3  T90-palosuojauksella varustettu DIN 4102 -standardin 
mukainen, EN 1634-1 -standardin mukainen 
EI2 90-C -ovi.

 3  DIN EN 13501-2 -standardin mukaiset 
palosuojapaneelit, joilla DIN 4102-standardin 
mukainen EI 120- ja F90-luokitus. 

 3  Maalattu värillä RAL 9002 (harmaanvalkoinen), 
maalaus toiveiden mukaisella RAL-värillä 
mahdollinen.
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Paloturvallinen varastokontti BMC-S 
180-10, Testattu 1 000 litran vetoinen 
ja erikoisvärillä maalattu valuma-allas 
IBC-varastointiin.

Malli Käytetään
seuraaville 
aineille

Malli Kapasiteetti
IBC-säiliöt/kemikaalilavat/

eurolavat/tynnyrit

Vetoisuus
(l)

Ulkomitat
(L x S x K mm)

Hyllylokeroiden mitat
(L x S x K mm)

Paino
(kg)

BMC-S 150 palava F90/REI 90 - / - / - / 1 260 1 400 x 1 225 x 2 465 1 195 x 1 015 x 2 100 1 150

BMC-S 180-2 palava F90/REI 90 - / - / 1 / 2 340 1 750 x 1 225 x 2 465 1 545 x 1 015 x 2 100 1 330

BMC-S 180-4 palava F90/REI 90 - / 1 / 1 / 4 500 1 750 x 1 700 x 2 465 1 545 x 1 490 x 2 100 1 500

BMC-S 180-10 palava F90/REI 90 1 / 1 / 1 / 4 1 040 1 750 x 1 700 x 2 465 1 545 x 1 490 x 1 350 1 730

Paloturvallinen varastokontti BMC-S 150  
pienten astioiden varastona, varustettu lisähyllytasoilla

DI
Bt

Hyväksyntä
Yleinen 
rakennehyväksyntä
DIBt Saksan 
rakennustekninen 
instituutti

Hyväksyntänro:

Z-38.5-204

Varastokontti
BMC-S

Hyvin kompakti ja samalla täysiverinen palo-
turvallinen varastokontti, joka on tarpeeksi 
joustava moninaisiin vaatimuksiin.

enintään 4 tynnyriä
tai 1 IBC-säiliö
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Tehtävä: osaston paikan vaihto

Kemian alan ja siihen liittyvä logistiikan alan yritys siirsi kokonaisen 
osaston toiseen kaupunkiin. Kyseisellä osastolla kemikaaleja täytettiin 
yksittäin erikokoisiin astioihin. Tilaan tuli sijoittaa erikoislaitteet tynnyreistä 
ja IBC-säiliöistä tapahtuvia täyttö- ja siirtotoimenpiteitä varten ja lisäksi tuli 
olla mahdollisuus valmistaa etiketein merkittyjä, lähetettäväksi aiottuja 
näytteitä. Uudella paikkakunnan viranomaisvaatimukset olivat tiukemmat 
kuin lähtöpaikkakunnalla. Yhdessä DENIOKSEN insinöörien kanssa 
olemassa oleva varastorakennus muutettuun asiakasyrityksen tarpeita 
vastaavaksi. 

Ratkaisumme: Täyttötyöt tapahtuvat paloturvallisessa  
varastokontissa

Yhteistyössä laaditussa konseptissa suunniteltiin paloturvallinen  
F90-varastokontti täyttötöitä varten. Kontti varustettiin kahdella  
työtasolla, joilla kemikaaleja voidaan siirtää tynnyreistä ja IBC-säiliöistä 
pieniin astioihin. 

Kontin sisäosat varustettiin sähköä johtavalla PE-vuorauksella ja kontista 
rakennettiin EX-suojattu vyöhyke. Kontin ulkopuolella EX-suojausta ei 
tarvittu. Kuormausta varten kontin molemmille lyhyille sivuilla asennettiin 
pyöröoviperiaatteella toimivat pariovet, joissa automaattinen sulku- lukitus-
laite. Pitkälle sivulle asennettiin palosuojattu pariovi, jossa F90-lasitus.

Asiakkaan edut: kattavaa turvallisuutta ihmisille ja materiaaleille

Koneellinen, poistoilman valvonnalla varustettu ilmanvaihto huolehtii  
viisinkertaisesta ilmanvaihdosta kontissa. Poistoilma puhdistetaan  
asiakkaan puhdistuslaitteistolla. Henkilöstön toimia kontin sisällä valvoo 
kaksi liikkeentunnistinta turvallisuuden varmistamiseksi. Kontin lattialla  
on haarukkavaunun painon kestävät ritilät. 

Kummankin kuormausoven takana on annosteluasemat, jotka on 
leveydeltään ja pituudeltaan suunniteltu IBC-säiliöille sopiviksi. Sovittimen 
avulla täyttö onnistuu myös vaaka-asennossa säilytettävistä 200 litran 
tynnyreistä. Täyttöpöydät ovat korkeussäädettäviä ja niissä on kolme 
ruostumattomasta teräksestä valmistettua nestetiiviiksi hitsattua allasta. 
Altaan etureunaan on upotettu ejektorisuuttimet, jotka poistavat ilmateiste 
kulkeutuvat hiukkaset työntekijän hengitysalueelta. Kontin sisälle on lisäksi 
asennettu EX-suojattu imuvarsi. Varsi on liitetty poistoilmaputken 
välityksellä kontin katolla olevaan puhaltimeen. 

Kemikaalien 
yksittäistäyttö

Esimerkkiratkaisu, vaarallisten aineiden  
varastointi
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Varastokonttijärjestelmien lisävarusteet –
ideoita ja ratkaisuja varastokonttisi varustusta varten

Hyödynnä DENIOKSEN tarvikevalikoiman 
tarjoamat mahdollisuudet vaarallisten aineiden 
varaston optimaaliseen varustamiseen. 
Tehosta vaarallisten aineiden hallintaasi 
varastojärjestelmällä, joka on suunniteltu 
yritystoiminnan vaatimusten mukaan.

Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmistä 
aggressiivisten ja palavien aineiden 
varastoinnissa tarvittaviin varusteisiin:  
DENIOKSEN tarvikevalikoimassa on kaikki 
vaihtoehdot vaarallisten aineiden turvallista, 
hyväksyttyä ja tehokasta varastointia varten.

Ota avuksesi DENIOKSEN asiantuntijat ja 
heidän neuvonsa vaarallisten aineiden varaston 
suunnittelussa ja varustamisessa. Autamme 
sinua mielellämme oikeiden tuotteiden ja 
lisävarusteiden valinnassa.

Koneellinen ilmanvaihto 
Varastokontin jatkuvaa ilmanvaihtoa 
varten. Koneellinen ilmanvaihto huolehtii 
ilman vaihtumisesta paikallisten 
määräysten mukaisesti sekä passiivista 
että aktiivista ilmanvaihtoa käytettäessä.
EX-suojaus saatavissa lisäva-
rusteena.

Paineenalennuspinnat 
Paineenalennukseen räjähdystilanteessa 
jokaisen peroksidivaraston katossa on 
paineenalennuslaite. Paineaallon alenta-
misen jälkeen se sulkeutuu itsestään tiivis-
täen varaston, jolloin palosuojaomaisuudet 
säilyvät ennallaan.

Järjestelmänvalvonta/kaasuhälytin 
DENIOS tarjoaa monipuolisia valvonta- ja 
hälytysjärjestelmiä lämpötilan, poistoilman 
ja ilmankosteuden valvontaan sekä suojaa-
maan terveydelle vaarallisilta kaasuilta.  
EX-suojaus saatavissa lisävarusteena.

Tarvikesarja palavien aineiden varas-
tointia varten 
Sarjaan kuuluu kontin merkintä ja maadoi-
tusvanne asennuspaikalla valmiina olevaan 
maadoitukseen (potentiaalitasauksen 
muodostamista varten).

Vuotoanturi 
Valuma-altaan vuotoanturilla varastoas-
tioiden vuodot huomataan nopeasti ja 
varmasti. Akustinen ja/tai optinen hälytys 
antaa mahdollisuuden nopeisiin vastatoi-
menpiteisiin. EX-versio  
saatavissa lisävarusteena.

Palopellit 
(yhdessä koneellisen ilmanvaihdon kanssa) 
Tarvittavat aukot seinissä, esimerkiksi 
ilmanvaihtoaukot, on suojattava palopel-
lein. Palotilanteessa palopellit sulkeutuvat 
automaattisesti. EX-suojaus saatavissa  
lisävarusteena.
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Jäätymätöntä varastointia varten 
ISO-varastokontit voidaan varustaa 
sähkökäyttöisellä ripaputkilämmityksellä 
(ulkolämpötila -15°, sisälämpötila +5°). 
Pyynnöstä saatavilla lämminvesilämmitys, 
öljylämmitys tai höyrylämmitys.

Sammutustekniikka 
Sammutuslaitteiston asentaminen palavien 
aineiden varastoon parantaa välittömästi 
ihmisten ja ympäristön suojaa. DENIOS 
tarjoaa esimerkiksi sprinklerijärjestelmiä, 
puolikiinteitä raskasvaahtojärjestelmiä, 
jauhesammuttimia ja CO2-sammutusjärjes-
telmiä.

Osastoinnit/täydelliset väliseinät 
Jotta voit jakaa konttisi varastoalueisiin, 
joissa myös käytetään eri kulkulupia, 
rakennamme mielellämme osastointeja ja 
täydellisiä väliseiniä.

Lämmitysjärjestelmät
Jäätymisen aiheuttamien vaurioiden eh-
käisyn ohella kiertoilmalämmitys varmistaa 
myös tasaisen sisälämpötilan aineiden 
varastoinnissa.  Tämä lämmitysjärjestelmä 
huolehtii yhtenäisestä lämpötilan jakautu-
misesta ja tasaisesta ilman kierrosta. 

Ilmastointilaite 
Lämpötilan tarkkaa hallintaa varten 
DENIOS tarjoaa modulaarisia ratkaisuja, 
joissa on tarkoitukseen soveltuvat jäähdy-
tys- ja ilmastointilaitteet. Kuvassa sisätiloi-
hin asennettava laite. 
EX-suojaus saatavissa  
lisävarusteena.

Haponkestävät valuma-altaat
Aggressiivisten aineiden, esimerkiksi 
happojen ja emästen, varastointia varten 
valuma-altaat voidaan varustaa esimerkiksi 
PE-vuorauksella. Varastoitavasta tavarasta 
ja varasto-olosuhteista riippuen myös ruos-
tumaton teräs voi olla vaihtoehto, esimer-
kiksi lämmitettävissä kaapeissa.

Hälytysjärjestelmät, varoitusvalot ja 
hälytyssireenit
Aseta varoitusvalot paloilmoitukselle tai 
vaikkapa järjestelmän valvontaan, esimer-
kiksi poistoilman valvonnan, ilman virtauk-
sen tai ilmankosteuden mittaustiedoille. 
Ratkaisuja on monia – kysy meiltä.

Kaapeleiden ja putkien läpiviennit 
Varastokonteissa on usein rakenteita, 
joissa tarvitaan aukkoja putkistoille jne. 
Tätä varten on olemassa valmiita ratkai-
suja, jotka suojaavat vedeltä ja lialta ja 
antavat varman palosuojauksen.

Rullakuljettimet 
DENIOKSEN varastokontit voidaan varus-
taa rullakuljettimin työnkulkujen optimoimi-
seksi ja tapaturmariskin minimoimiseksi.
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Yksilölliset ratkaisut

Projektien ja asiakkaiden vaatimusten moninaisuuden ansioista meille 
on kertynyt laaja osaamiskokemus, jonka pohjalta voimme vakiotuot-
teidemme ohella tarjota myös tarpeisiin suunniteltuja yksilöllisiä 
ratkaisuja.

Esimerkkejä näistä ovat:

 3 käyttövalmiit yksiköt vaarallisille aineille,

 3 haitallisten aineiden keräyspisteet,

 3 orgaanisten peroksidien varastointi,

 3 pintasuojausjärjestelmät ja sisätilavuoraukset,

 3 sammutusveden pidätinjärjestelmät

 3 jne.

Moninaiset vaatimukset, mittatilaustyönä valmistetut ratkaisut

Tilaa isoille projekteille

Varastoa tarvitessasi DENIOS avustaa sinua tarvittavalla osaamisella. 
Insinöörimme tarttuvat jokaiseen haasteeseen ja suunnittelevat vaatimuk-
siisi parhaan mahdollisen ratkaisun. Varastokonteista sisäänmentäviin 
vaarallisten aineiden varastokontteihin ja isoihin, käyttövalmiisiin vaaral-
listen aineiden varastoihin – DENIOKSEN osaaminen on aina luotettava 
suuren turvallisuutesi kannalta.

DENIOS kehittää, suunnittelee ja valmistaa tuotteet nopeasti, mittojen 
mukaisesti ja yksilöllisesti. Tuotteemme ovat uusimman teknisen kehityk-
sen sekä uusimpien vaarallisten aineiden varastointia koskevien lakien ja 
määräysten mukaisia.

Tietämyksemme antaa sinulle varmuuden valita oikea järjestelmä, joka on 
mukautettu vaatimuksiisi, lainmukainen ja asiaankuuluvien virastojen ja 
viranomaisten hyväksymä.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS

Tiukat turvatoimenpiteet räjähdyksiä vastaan, modernit palosuojavarustukset ja lämpötilalaitteet erityisen 
herkkien aineiden varastointia varten.

Räjähdysvaarallisten aineiden turvallinen varastointi

Orgaanisten peroksidien varastointi

Käyttövalmiit yksiköt vaarallisille aineille

Haitallisten aineiden keräyspisteet

Tarpeet täyttävä iso varasto, asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mukaan. DENIOKSEN suunnittelema, rakentama 
ja toteuttama viimeistä piirtoa myöten.

Kun vakio ei enää riitä

DENIOS suunnittelee ja valmistaa keräyspisteitä kotitalouksissa ja yrityksissä syntyvien, hävitettäväksi aiottujen 
vaarallisten aineiden keskitettyä vastaanottoa varten. 

Vaarallisten aineiden hävitys ympäristöystävällisesti

Pintasuojausjärjestelmät ja sisätilavuoraukset

Olemassa olevat varastotilat voidaan varustaa vesistöille ja ympäristölle vaarallisten aineiden varastointia varten 
lain vaatimukset täyttäen.

Varastokapasiteetin kustannustehokas laajennus

Sammutusveden pidätinjärjestelmät

Varastotilojen eristäminen antaa monia etuja: Yrityksen omaisuus on suojattu vuotojen varalta, saastunut 
sammutusvesi ei pääse leviämään tiloista ja varastoitava tavara on suojattu ympäristön vaikutuksilta.

Kontaminaation tehokas ehkäisy
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Käyttövalmiit yksiköt vaarallisille aineille

Kun vakio 
ei enää riitä

Toteutamme jopa rakennustöitä, kuten perustuksen tai tasomuutokset, tai 
koordinoimme nämä projektisuunnitelman puitteissa. Näin viivästyksiä ja 
jälkitöitä tulee mahdollisimman vähän.

Asiakkaan näin halutessa työmme ei lopu avainten luovutukseen. Kattavan 
palvelu- ja huolto-ohjelmamme puitteissa ylläpidämme yksikön toiminnalli-
suutta ja varmistamme näin pitkän käyttöiän ja kestävyyden.

Lainsäädännön vaatimukset ja rakenteelliset erityisvaatimukset tulee 
huomioida ison varaston suunnittelussa ja rakentamisessa. Mihin voin 
sijoittaa varaston näitä aineita varten? Mitä pitää huomioida? Pitääkö 
olemassa oleviin rakenteisiin pitää turvaetäisyys? Nämä ja muut kysymyk-
set on selvitettävä. 

DENIOS toteuttaa isoja projekteja maailmanlaajuisesti lähtökohtanaan 
suojella yrityksen arvoja, työntekijöitä ja ennen kaikkea ympäristöä. Näihin 
projekteihin kuuluvat käyttövalmiit yksiköt.

Meillä on tarvittava osaaminen kaikkien vaatimusten toteuttamiseen siten, 
että yksikkö sopii täydellisesti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. ”Käyttöval-
mis” ymmärretään DENIOKSELLA sananmukaisesti. DENIOKSEN insinöörit 
ovat henkilökohtaisesti mukana projektissasi rakennepiirustuksista luovu-
tukseen asti.
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Haitallisten aineiden keräyspisteet
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Haitallisten aineiden keräyspisteet on tarkoitettu kotitalouksissa, kunnissa, 
teollisuusyrityksissä ynnä muissa syntyvien vaarallisten jätteiden tai 
jäämien hallittuun vastaanottoon. Lain mukaan kaikissa tilanteissa täytyy 
olla järjestetty turvallinen keräys, joka varmistaa, että ihmisille tai ympäris-
tölle ei synny haittaa.

DENIOS toteuttaa haitallisten aineiden keräyspisteet lain vaatimusten 
mukaisesti siten, että ne koostuvat vastaanottoalueesta sekä työskentely- 
ja hävitysalueesta. Vastaanottopisteessä syntyvät aineet otetaan vastaan, 
luokitellaan ja merkitään. Koko alue on luokiteltu EX-vyöhykkeeksi. Vastaan-
ottoalue on lämpötilasäädelty ja sen palonkestävyysluokka on F90/REI 90. 
Lisäksi tilaan voidaan asentaa paloilmoitinlaitteisto. Työntekijöiden turvaksi 
tilassa on pesualtaat, silmäsuihkut ja hätäsuihku.

Työskentely- ja hävitysalueella haitalliset aineet valmistellaan kuljetusta 

varten. Myös täällä voidaan toteuttaa monipuolinen turvavarustus. Tilaan 
voidaan integroida riittävät sammutusvesivarannot. Yksittäiset alueet 
voidaan lisäksi eristää itsesulkeutuvilla ovilla palonkestäviksi. 

Mahdollisuuksia on monia. DENIOKSEN insinöörit auttavat sinua mielellään 
suunnittelussa.

Vaarallisten aineiden hävitys 
ympäristöystävällisesti
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Orgaanisten peroksidien varastointi

SADT (self-accelerating decomposition temperature) on lämpötila, jonka 
ylittyessä vaarana on peroksidien itsekiihtyvä hajoaminen.

Varastoitavan tavaran lämpötilan tulee olla vähintään 10 °C alhaisempi kuin 
SADT-arvo. Jotta voidaan taata peroksidien tasaiselle lämpötilalle asetetut 
laatuvaatimukset ja turvallisuuskriteerit, tulee ottaa huomioon F90-palosuo-
jauksen lisäksi myös hyvä lämpöeristys.

DENIOS tarjoaa käyttöösi kaikki palosuojatut hyllykontit erikoisvarusteltuina 
peroksidikontteina, jotka takaavat erinomaisen F90-eristyksen 
mineraalivillaisten paneelien avulla (rakennusaineluokka A).

Orgaaniset peroksidit ovat epävakaita, lämpötiloille alttiita, paloa edistäviä 
ja osittain räjähdysvaarallisia yhdisteitä. Teollisuuden käytännön toimin-
nassa käytetään puhtaita tai apu- ja lisäaineilla sekoitettuja peroksideja. 
Näitä kemikaaleja varastoitaessa tulee noudattaa erittäin tiukkoja turvatoi-
menpiteitä ja lukuisia viranomaismääräyksiä. Kaikilla DENIOS-peroksidikon-
teilla on Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) F90-/REI90-hyväksyntä 
sekä Saksan liittotasavallan materiaalitutkimus ja tarkastuslaitoksen (BAM) 
antama todistus.

Orgaaniset peroksidit ovat potentiaalisesti vaarallisia, johtuen niiden 
ominaisuudesta hajota lämpötilan tai katalysaattorin vaikutuksesta. Jotta 
orgaanisten peroksidien varastoinnin riskit olisivat mahdollisimman pienet, 
tulee peroksidikontteja rakennettaessa huomioida joukko määräyksiä, 
esimerkiksi Saksan ammattiliiton orgaanisia peroksideja koskeva määräys 
(BGV B4) ja sveitsiläinen VKF-palosuojadirektiivi ”Gefährliche Stoffe 16-15”.

Räjähdysvaarallisten aineiden
turvallinen varastointi
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Pintasuojausjärjestelmät ja sisätilavuoraukset Sammutusveden pidätinjärjestelmät
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DENIOKSEN teräspellistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 
pintasuojausjärjestelmillä varastotilat voidaan varustaa vesiympäristölle ja 
ympäristölle vaarallisten aineiden turvallista varastointia varten. DENIOS 
suunnittelee ja valmistaa järjestelmät asiakaskohtaisesti. Vetoisuuden 
voi sovittaa yksilöllisesti, esimerkiksi siten, että varaston vetoisuus on 
100 prosenttia koko varastoitavasta määrästä vesiensuojelualueella. 
Tilan mitoituksen tarkan tutkinnan jälkeen järjestelmä esivalmistetaan 
yksittäisistä elementeistä ja asennetaan sitten asiakkaan tiloissa. Tiiviys 
testataan vakuumimenetelmällä, jossa jokainen hitsisauma testataan 
alipaineen avulla.

Käyttöalueet, kuormitettavuus ja toteutus

Olemassa olevat varastotilat voidaan muuttaa lainmukaisiksi vaarallisten 
aineiden varastoiksi, esimerkiksi

 3  Saksan vesitalouslain (WHG) mukainen keruutila kaikkien  
vesivaaraluokkien vaarallisille aineille,

 3  lain vaatimusten mukaisille siirto- ja täyttötyöt,

 3  direktiivin mukainen tila sammutusveden pidättäminen,

 3 säiliökoulutus.

Vaatimuksista riippuen pintasuojausjärjestelmät voidaan toteuttaa 
teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, ritilällä varustettuna tai ilman 
ritilää, pintoina jotka kestävät kulkemisen tai päältä ajamisen.

Irrotettavia ja käännettäviä puomeja käytetään oviaukkojen ja varasto-
alueiden nopeaan sulkemiseen, esimerkiksi saastuneen sammutusveden 
hallitsemattoman vuodon estämiseksi tai ennaltaehkäisevänä toimen-
piteenä tulvantorjunnassa. Puomit valmistetaan korroosiosuojatusta 
alumiinista. Tiivistämiseen käytetään kokoonpuristuvaa erikoistiivistettä. 

Taittoportit erottavat varastoalueet muista tiloista ja estävät hallitse-
mattomat nestevuodot. Taittoportit rakennetaan maan tasalle, jotta tiloihin 
pääsee nostovaunulla ja haarukkatrukilla. Näin kaikki varastoalueet ovat 
hyvin saavutettavissa. Vahingon sattuessa taittoportti aukeaa itse ilman 
apuenergiaa.

Varastointikapasiteetin 
kustannustehokas laajennus

Kontaminaation 
tehokas ehkäisy
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DENIOS: 
Kattava palvelu

Se, joka varastoi vaarallisia aineita tai käsittelee niitä päivittäin, tietää, 
että toiminnassa on noudatettava lukuisia lakeja ja asetuksia. Nämä ovat 
osin hyvin erilaisia Euroopan eri maissa. Jo tämä tekee yleiskuvan saami-
sesta hankalaa, ellei mahdotonta. 

Alla seuraa kaksi esimerkkiä lainsäädännöstä: GHS- ja CLP-asetukset 
sekä yhteisvarastointikonsepti. Tämä on vain hyvin pieni ote siitä laajasta 
sääntökokoelmasta, joita sinun tulee noudattaa. 

Me katsomme velvollisuudeksemme jakaa tietouttamme asiakkaillemme. 
Tästä syystä julkaisemme joka vuosi Vaarallisten aineiden oppaamme. 
Tähän 60-sivuiseen oppaaseen olemme keränneet tärkeimmät lait ja 
asetukset sinua varten. Lisätietoa Vaarallisten aineiden oppaasta seuraa-
villa sivuilla. 

Välttämättömät: 
Lait, asetukset ja säännöt

Kattava palvelu – toimitusta ennen ja sen jälkeen

Kun tuotteesi on lähtenyt tuotantolaitoksestamme, alkaa kuljetusasian-
tuntijoidemme ja asentajiemme työ. Maailmanlaajuisen logistiikkaverkos-
tomme avulla kuljetus sujuu kitkattomista ja toimitus tapahtuu ajallaan. 
Asiakkaan kannalta kaikki hoituu helposti ja ongelmattomasti. Hoidamme 
seuraavat työt:

 3 tuotteesi kuljetus käyttöpaikalle

 3 pystytys ja asennus

 3 työntekijöidesi tekninen koulutus.

Olemme apunasi myös vaarallisten aineiden varaston käyttöönoton 
jälkeen kattavien huolto- ja palvelutarjouksiemme kanssa. Määräaikais-
huollot varmistavat tuotteen pitkän iän ja toimivuuden ja myös lainsää-
dännöllisten vaatimusten täyttymisen. 
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Kuljetus ja asennus

Asiakaspalvelu ja huolto

Oikeudelliset perusteet

Vaarallisten aineiden varasto tuotannossa ja matkalla asiakkaalle. Käyttöpaikasta riippuen DENIOS tarjoaa eri 
toimitusvaihtoehtoja. Saumattoman logistiikkaverkoston ansiosta projektin loppuun vienti on asiakkaalle yksin-
kertaista ja vaivatonta. Kokeneet asiantuntijamme hoitavat asennuksen paikan päällä. He tekevät myös koekäy-
tön ja varmistavat teknisen koulutuksen.

Varma tie luoksesi

Vaarallisten aineiden varasto on turvallinen ympäristö vaarallisten aineille ainoastaan niin kauan, kun tekniset 
viat pidetään poissa. DENIOKSEN asiakaspalvelu ja huolto merkitsee maksimaalista turvaa säännöllisten huolto-
jen ansiosta. 

Investointien pitkäaikainen varmistaminen

Paikallisten lakien ja asetusten noudattaminen on vaarallisten aineiden varastoinnissa kaiken A ja O. Yrityksen, 
joilla on toimipaikkoja maailmanlaajuisesti, tulee erityisesti noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. 
DENIOS on tässäkin suhteessa asiantuntija apunasi.

Lait, asetukset ja tekniset säännöt 

YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS



Kuljetus ja asennus
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Tapahtui toimitus sitten DENIOKSEN omalla matalalavakuormurilla tai 
luotettavan huolintaliikkeen toimesta, me kuljetamme tavaran perille 
turvallisesti ja täysin vaivatta. Erityisen pitkät kontit kuljetamme teles-
kooppitoiminnolla varustetuilla ajoneuvoilla. Myös ylileveät ja -korkeat 
erityiskuljetukset ovat mahdollisia. Huolehdimme kuljetuksesta kokonaisuu-
dessaan, erityisluvan hankinta mukaan lukien. 

Haluatko hakea konttisi itse tai seurata asennusta ja käyttöönottoa tehtaal-
lamme? Se onnistuu. Henkilökohtainen yhteyshenkilösi ottaa mielellään 
hoidettavakseen tämän toiveidesi toteuttamisen ja seurannan järjestämisen.

 

Kansainvälisenä kumppanina tuomme tuotteemme suoraan luoksesi – myös 
merien taakse! Monivuotiset kumppanuudet logistiikka- ja huolintaliikkei-
den kanssa monipuolistavat jakeluteitämme. Tuotteesi toimitetaan turvalli-
sesti ja ajallaan.

Konttimme esivalmistellaan tehtaalla siten, että loppuasennus yrityksessäsi 
tapahtuu nopeasti. Esiasennetun ja kaikilla tarvittavilla liitännöillä varuste-
tun kontin voi ottaa heti käyttöön. Hoidamme tietysti myös työntekijöidesi 
teknisen koulutuksen käyttöpaikalla.

Matkalla luoksesi maailmanlaajuisesti – asennus käyttöpaikalla

Varma tie luoksesi
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Asiakaspalvelu ja huolto YMPÄRISTÖNSUOJELU &
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Investointien 
pitkäaikainen varmistaminen

Huolto – DENIOKSELLA se merkitsee kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
projektiisi – tarveanalyysista viranomaistarkastukseen. 
Takaamme myös pätevän neuvonnan maailmanlaajuisesti paikallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Olemme myös huoltoasioissa luotettava kumppanisi. Toimeksiannostasi 
huolehdimme siitä, että tekniset laitteet täyttävät lain vaatimukset huollon 
ja kunnossapidon määräaikojen mukaisesti.

Huolto-ohjelmamme ovat yhtä yksilöllisesti tarpeidesi mukaan suunniteltuja 
kuin tuotteemmekin. ”On demand” -kertahuollosta erityisen taloudellisiin 
pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin – DENIOS tarjoaa huollonkin osalta 
mittatilaustyönä suunnitellut ratkaisut.

Palvelut

 3 Yksittäiset tarkastukset tai huoltosopimus

 3 Auktorisoitujen ja koulutettujen huoltoteknikkojen opastus

 3 Pienten korjausten suorittaminen paikan päällä, laajat 
kunnossapitotoimet tarjoamme erikseen

 3 Huoltoraportin ja tarkastustodistuksen laatiminen

 3 Tarkastuskyltin kiinnitys

 3 Matkakulut ja varaosat sisältyvät aina huollon hintaan

Huoltopalvelumme

Sinun etusi

 3 Lain vaatimusten noudattaminen huoltovälien suhteen.

 3 Vakuutussuojasi, mukaan lukien yrityksen vastuunrajoitus 
vahinkotapauksessa, pysyy voimassa.

 3 Säännöllinen huolto tuo säästöjä korjauskuluihin.

 3 Minimoit vikariskin ja saat pitkäikäisen tuotteen.

 3 Vaivalloinen aikatauluttaminen jää pois. Kun sinulla on huoltosopimus, 
muistutamme sinua hyvissä ajoin tulevista huolloista.

 3 Turvaa työntekijöillesi ja yrityksellesi
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Vaarallisten aineiden luokitus ja merkintä

Uuden asetuksen, ”Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of 
Chemicals” (GHS) myötä vaarallisten ainei-
den merkintä, joka tähän mennessä on ollut 
erilainen maasta toiseen, muuttuu. Euroopassa 
GHS pantiin täytäntöön niin kutsutulla CLP-ase-
tuksella.

1.12.2010 alkaen aineet ja 1.6.2015 alkaen 
sekoitukset tulee luokitella ja merkitä 
CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan. 
Ydinasia on maailmanlaajuisesti yhteneväinen 
merkintäjärjestelmä ja yhtenäiset luokituskri-
teerit.

Uuden asetuksen voimaantulon jälkeen  
(EU:n alueella 20.1.2009) merkintä voidaan jo 
tehdä GHS-järjestelmän mukaisesti; kaksi eri 
merkintää uusilla ja vanhoilla symboleille on 
kuitenkin epäluotettava tapa.
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Lait, asetukset ja
tekniset säännöt

Oikeudelliset perusteet

Vaarallisten aineiden varastoinnin on oltava paitsi turvallista, myös lain 
määräysten mukaista. Euroopan eri maissa pätevät osin hyvin erilaiset lait, 
määräykset ja asetukset. DENIOS koostaa tärkeimmät näistä säännöksistä 
ajankohtaiseen Vaarallisten aineiden oppaaseemme. 

 

Alla esitetyt kohdat Vaarallisten aineiden oppaasta ovat vain pieniä otteita 
laajasta sääntökokoelmasta. Samalla niistä selviää, että perusasiat, 
kuten vaarallisten aineiden merkintä ja niiden yhteisvarastointi, ovat hyvin 
monimutkaisia aiheita. 
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DENIOKSEN asiantuntijoiden neuvonta perus-
tuu aina ajankohtaiseen 
lainsäädäntöön. Tämän osaamisen löydät 
DENIOKSEN Vaarallisten aineiden oppaasta.

Myös saksankielisissä maissa lait ja asetukset 
eroavat toisistaan osittain paljonkin. 

Vaarallisten aineiden oppaastamme löydät 

vastauksen useimpiin kysymyksiin. Ja ellet 
löydä, asiantuntijamme ovat käytettävissäsi. 

 3 020 735 4960

Laws and
Regulations

Hazmat Manual
The environment´s Partner

 Vinkki –  DENIOKSEN Vaarallisten aineiden opas!

YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS
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Oli kyse sitten serverikaapista, radiotekniikasta 
tai varavirran hankinnasta: DENIOKSEN tekni-
set tilat / turvatilat mahdollistavat huipputek-
niikan ja laitteiston käytön käytännössä katsoen 
missä tahansa. 

Joustavaa ja liikkuvaa. Turvassa, suojattuna.

Erillisenä yksikkönä, juoksevaan tuotantoon 
integroituna tai suljettuna järjestelmänä: aina 
yrityksen tarpeisiin mukautettuna.

Toimiala 
Tekniset tilat / turvatilat

Lämmittäminen, sulatus, jäähdyttäminen: ainei-
den lämpötilakäsittely on tärkeä osa toimintaa 
monilla teollisuuden aloilla. Tällöin voidaan 
käyttää DENIOS-tuotteita.

Lämmitettävistä kaapeista ja konteista ilmas-
toituihin ja jäähdytettäviin kontteihin; arvok-
kaiden tuotteiden suojelemiseksi haitallisilta 
lämpötilan vaihteluilta ja lisäaineiden lämpöti-
lan asettamiseksi.

Toimiala 
Termotekniikka

Säilytä herkät 
tekniset laitteet turvallisesti

Lämmitä, sulata tai
jäähdytä tehokkaasti

Tilaa maksutta ja sitoumuksetta ajankohtaiset esitteemme tai luettelomme:

 3 020 735 4960 – myynti@denios.fi 

Haluatko tietää lisää DENIOKSESTA?!



x
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DENIOKSEN asiantuntijoiden neuvonta perus-
tuu aina ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Tämän 
osaamisen löydät DENIOKSEN Vaarallisten 
aineiden oppaasta.

60-sivuinen opas on pätevä ohjenuora 
tärkeimpien vaarallisten aineiden varastointia 
ja työturvallisuutta koskevien lakien, määräys-
ten ja niihin liittyvän tiedon osalta.

Lait, asetukset
ja tekniset säännöt

DENIOKSELLA on yli 30 vuoden mittaisen 
tuotekehittäjän ja valmistajan kokemuksellaan 
kehittänyt tarkan vainun tehokkaisiin vakiorat-
kaisuihin liittyen: 800-sivuinen päätuoteluettelo 
sisältää kaiken, mitä toivoa saattaa, valuma-al-
taista paloturvallisiin varastokontteihin.

Lisäksi luettelon huoltosivuilla on hyödyllisiä 
saksalaiseen ja eurooppalaiseen lainsää-
däntöön perustuvia ehdotuksia ja vinkkejä 
vaarallisten aineiden varastointiin ja työturvalli-
suuteen liittyen. 

DENIOKSEN kotisivuilla on verkkoportaali, jossa 
on asiaa vaarallisten aineiden varastoinnista, 
yritystoiminnan turvallisuudesta ja ajankohtai-
sesta ympäristölainsäädännöstä. Portaalissa on 
myös käytännönläheisiä ja helposti hahmotet-
tavia tuoreita selvitykset vaarallisten aineiden 
käsittelystä ja toteutetuista yksilöllisistä ratkai-
suista, jotka osoittavat DENIOS AG:n osaami-
sen markkinajohtajana.

Päätuoteluettelo ja verkkokauppa

Vaarallisten aineiden opas Valuma-altaasta  
 paloturvalliseen varastokonttiin 

Laws and
Regulations

Hazmat Manual
The environment´s Partner

YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS






