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Beton - naturligvis

TCT Fortanke
TCT fortanke fås som standard med et rumindhold på 15 – 45 m3. Tankene er opbygget af 2 til
4 ottekantede ringe.
80 mm. armeret ﬂise

Tanke fra 15 – 31 m3 opbygges af TCT regulær oktagon elementer, mens tanke i størrelsen
23 – 45 m3 opbygges af TCT oval oktagon elementer.

TCT regulær oktagon tanke

Todelt dæk med ﬂiserække

Antal ringe

Tankens indhold i kubikmeter

Tankens højde i meter

Vægt i ton

2

15,50

2,64

11,6

3

23,20

3,90

15,1

4

31,00

5,16

18,5

150 mm. armeret betondæk

Vægt inkl. bund for én ring 5,5 ton

TCT oval oktagon tanke
Antal ringe

Tankens indhold i kubikmeter

Tankens højde i meter

Vægt i ton

2

22,20

2,64

15,3

3

33,60

3,90

19,8

4

45,00

5,16

24,3

Vægt inkl. bund for én ring 7,4 ton
I begge typer tanke er der istøbt bund i den
nederste ring.
Låget udføres som standard med afdækningsplader i midten og er dimensioneret for
personlast. Låget kan udføres med mandehul
eller med istøbt dæksel.
Ringene er udført med falssamling og samles
med et kraftigt fugebånd.
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Tankelementerne er forsynet med løfteankre
af typen 5T Frimeda ringkobling. Ved løft af
ringene skal der anvendes løfteåg med 2 stk.
2-slæng kæder.

Bunden af udgravningen
skal være min. 3,5 x 5 meter.
Tanken placeres på afrettet
komprimeret sand.

Bunden af udgravningen skal
være min. 3,5 x 3.5 meter.
Tanken placeres på afrettet
komprimeret sand.

Udsparringer i tankene kan bores på byggepladsen eller istøbes på fabrikken. Tankene
kan leveres med opdriftssikring.
Elementerne er udført i en 35 MN beton i
moderat miljøklasse.
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