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Prieš skirtuvų montavimą, būtinai perskaityti šią instrukciją! 
 
Transportavimas, iškrovimas ir perkėlimas: 
 

- Skirtuvą reikia aptarnauti atsargiai, jis privalo būti tinkamai įtvirtintas transportavimo metu. 
- Polietileniniai skirtuvai jautrūs šakinio krautuvo smūgiams, todėl būkite atsargūs. Nestumkite 

skirtuvo šakomis. 
- Prieš bet kokius skirtuvo kėlimus/transportavimus, įsitikinkite, kad jis tuščias. 
- Skirtuvas turi būti pakeliamas ir perkeliamas tinkama kėlimo mašina. 
- Jeigu skirtuvas turi kėlimo/perkėlimo diržus, juos visus reikia naudoti vienu metu. 
- Pakeltas skirtuvas turi būti nukreipiamas (kėlimo) lynais. 

 
Pristatymas ir laikymas: 
 

- Vizualiai patikrinkite, ar nėra pažeistas korpusas. Aptikę korpuso pažeidimą, savo pastabas 
nurodykite važtaraštyje. 

- Skirtuvas turi būti laikomas ir įtvirtintas taip, kad būtų išvengta jo taršos. Jis turi būti apsaugotas nuo 
lietaus kritulių. 

 
Įrengimas: 
 

- Draudžiama pakelti ir (ar) perkelti vandens pripildytą skirtuvą. Jei prireikia patikrinti skirtuvo nepra-
laidumą vandeniui, jis turi būti pripildytas tik atlikus 5 žingsnį (žr. „Detali montavimo instrukcija“). 
Po 12 valandų po pripildymo reikia patikrinti vandens lygį skirtuve. 

- Draudžiama  naudoti tankintuvus užpilo stabilizavimui. 
 

Detali montavimo instrukcija. Skirtuvo įrengimo ant žemės tvarka: 

1 – Patikrinkite, ar pagrindas yra horizontalus ir 

stabilus. Prireikus išliekite gelžbetoninę 

plokštę. 

2 – Pastatykite atraminę sienutę, kaip 

pavaizduota greta pateiktame paveikslėlyje. 

Tarp skirtuvo ir atraminės sienutės turi būti ne 

mažiau kaip 200 mm atstumas. 

3 – Jei gelžbetoninės plokštės įrengti nereikia, 

ant stabilaus duobės dugno grunto supilamas 

100 mm storio smėlio, be akmenų, sluoksnis. 

4 – Pašalinę apsaugines priemones,  

pastatykite skirtuvą ant smėlio sluoksnio. 
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5 –   Tarpas tarp skirtuvo ir atraminės sienutės užberiamas ne daugiau kaip 300 mm storio smėlio 

sluoksniais. 

Tuo pat metu skirtuvas pripildomas vandens tiek, kad vandens lygis sutaptų su užpilo lygiu. 

Kiekvieną sluoksnį reikia suvilgyti vandeniu smėlio sluoksniui stabilizuoti. Ypač atsargiai suplūkite smėlio 

sluoksnį aplink skirtuvą. Plūkite smėlį aplink skirtuvą 300 mm sluoksniais. Tai darydami, toliau pilkite 

vandenį į skirtuvą, kad skirtuvas stabilizuotųsi. 

Užpilas turi būti išlygintas ir stabilizuotas tarp visų sluoksnių. 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad būtų užpildytos visos ertmės.  

Tęskite taip pat, iki bus pasiektas 2/3 H lygis.  

6 –     Prijunkite įtekėjimo, ištekėjimo ir (jeigu įrengiamas) vėdinimo atvamzdžius. Vėdinimo atvamzdį 

būtina įrengti, kai skirtuvas turi ištuštinimo vamzdį. 

- PVC vamzdžiams prijungti tiekiamos movos 

7 –    Jei naudojate, prijunkite pavojaus signalų įtaisus. 

8 –    Sustabdykite skirtuvo pripildymą vandeniu. 

- Jei to reikia, pakelkite plūdę, kai nusistovės vandens lygis. 

 
Pastaba: Atraminės sienutės rengimas nebūtinas šiems naftos ar riebalų skirtuvų modeliams: EH0501, 
EH1001, EH2003, EH2501, EH3001, EH4003, ED0340, ED0480,EG0500, EG0501, EG1000, EG1001, 
EG2000, EG2500, EG3000, EG1501, EG1502. 
 

 
 


