ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ∆ΕΚΤΗ
KΛ5
Το κυρίως σώµα τους αποτελείται από τρία µέρη, τον κορµό και τις δύο βάσεις
του.
Ο κορµός είναι διαµορφωµένος σε οκταγωνικό πρίσµα µε κάθετες πρεσσαριστές
γωνιακές νευρώσεις και περιµετρικές ενισχύσεις πάχους 10 χιλιοστών, κατάλληλα
σχεδιασµένες, ώστε να προσδίδουν στιβαρότητα και αντοχή στην όλη κατασκευή. Είναι
κατασκευασµένος από γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα πάχους 2,0 χιλιοστών.
Η άνω και η κάτω βάση του, είναι διαµορφωµένες σε οκταγωνικές στεφάνες µε
εξωτερικό απόστηµα 600 χιλιοστών συνδεδεµένες πριτσινωτά µε τον κορµό του κυρίως
σώµατος κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 χιλιοστών, µε τύπωση από
µικρόκοκκους αργιλοχρώµατος, και επεξεργασία µε ειδικό συλλίπασµα συνοχής µορίων
και πρόσθετη κατάλληλη αντισκωριακή επεξεργασία. Η άνω βάση του διαθέτει στην
εµπρός και επάνω όψη, κλειδαριά, που απασφαλίζει µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά
DIN 22.417, ώστε να επιτρέπει το άνοιγµα του απορριµµατοδέκτη, την απελευθέρωση
του εσωτερικού κάδου και το άδειασµά του.
Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του απορριµµατοδέκτη φέρει δύο
πρόσθετες µεταλλικές υποδοχές, κατάλληλες για τη στερέωση του απορριµµατοδέκτη
στο έδαφος µε στριφώνια. Το καπάκι είναι επίπεδο και ελαφρός κεκλιµένο. Φέρει στο
κέντρο του οκταγωνική οπή αποστήµατος 200 χιλιοστών και ανοίγει προς τα επάνω.
Είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 χιλιοστών, µε τύπωση από
µικρόκοκκους αργιλοχρώµατος και επεξεργασία µε ειδικό συλλίπασµα συνοχής µορίων
και πρόσθετη κατάλληλη αντισκωριακή επεξεργασία. Συνδέεται στο κυρίως σώµα µε
κατάλληλο µεντεσέ που εδράζεται στην επάνω πίσω όψη του απορριµµατοδέκτη. Το
καπάκι ασφαλίζει αυτόµατα στην κλειστή του θέση.
Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος του απορριµµατοδέκτη είναι κυλινδρικός,
χωρητικότητας 60 λίτρων, µε ενισχυτικές περιµετρικά ραβδώσεις.
Είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,4 χιλιοστών και το
χείλος του σχηµατίζει περιµετρικά ενισχυτικό κορδόνι. Στο επάνω µέρος του και
συµµετρικά διαθέτει δύο άνετες και κατάλληλες χειρολαβές για το άδειασµά του.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού
(βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα,
είτε ηλεκτρογαλβανισµένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε
αµµοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών
στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (µε κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα µεταλλικά µέρη υφίστανται

επεξεργασία για την
απολαδοποίησή τους, ακολουθεί µία επίστρωση polyzinc
(ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωµάτων.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών
διεξάγονται σύµφωνα µε:
• Το σύστηµα ποιότητας ISO 9001 : 2000
• Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

