


GİRİŞ

SAFECAN Güvenli Saklama ve Taşıma Kapları Paslanmaz Çelik ve Galvaniz Boyalı Çelik olarak iki farklı materyalden yapılmaktadır. Galvanize olanlar
elektrostatik boya ile kaplanmaktadır. Depolanacak kimyasal veya Solvente göre değişik renk ve uygulamalar da yapılmaktadır. 2 litreden 19 litreye
(0,5 Galon – 5 Galon) kadar çeşitli kapasiteleri bulunan güvenli kaplar uygun oldukları koşula göre kullanılabilir. Saklanacak sıvının türüne göre uygun
olan malzeme tercih edilmelidir. Boyalı galvaniz çelik güvenlik kapları yanıcı parlayıcı petrol türevleri için daha uygundur. Paslanmaz çelik kaplar ise,
alkoller, eterler, aromatikler, hidrokarbonlar ve klor bazlı hidrokarbonlar için uygundur.

Ürünler standartların öngördüğü gereksinimleri karşılar ve aşağıdaki ana özelliklere sahiptir:

1-Alev Tutuculuk
2-Sızdırmazlık
3-Doldurma ve dökme işlemlerini takiben kendi kendine kapanan emniyetli kapak
4-Buharın otomatik dışa atımını sağlayan düzenek
5-Renkleri ile içindeki yanıcı parlayıcı sıvı hakkında bilgi sağlamaktadır.

TİP 1 Güvenli kapların tek noktadan (kapaktan) dolum ve boşaltımı yapılır. Bu tipe ayrıca opsiyonel olarak musluk ilave edilebilir.

TİP 2 Güvenli kapların dolum ve boşaltım noktaları ayrı ayrıdır. Boşaltım bükülebilir, esnek bir metal hortum yardımıyla gerçekleşir. Böylece daha
sorunsuz, tehlikeli madde etrafa sıçratılmadan güvenli bir boşlatma sağlanır.

Islama (Banma) Kapları daha çok bakım onarım işlerinde bu işlerle ilgili kimyasalların kullanımında; Hijyen, Ekonomi ve Güvenlik sağlayan kaplardır.

SAFECAN  Markamız Tasarım ,Malzeme ve İşçilik kalitesi ile TSE belgesi almaya hak kazanmıştır.

Güvenli Kaplar topraklama yapılarak statik boşalma ve potansiyel yangın ve patlama engellenebilir. Güvenli Kaplardaki kapak mekanizması yay ile
çalışır ve kapların ağzını sızdırmayacak bir şekilde kapatarak alev kaynağını ve oksijeni uzak tutar. Ayrıca oluşabilecek iç basınca karşı bir güvenli bir
havalandırma sağlar. SAFECAN  emniyet kapları, içinde bulunan yanıcı maddelere doğru alev tepmesine engel olacak şekilde doldurma açıklığı veya
ağız parçası içinde alev tutucular içerir. Alev tutucuları, geniş yüzey alanı oluşturulmuş delikli metalden yapılmıştır ve doldurma veya dökme esnasında
tehlikeli sıvının serbest akışına izin verildiğinde ısının dağılarak tehlikesiz hale gelmesini sağlar. 

Kabın içine hava yoluyla veya sıvı ile taşınan ısının dağıtılması ve soğurulmasıyla, alev tutucu, kabın içindeki buhar sıcaklığını parlama noktasının
altında tutar.

Bütün kaplar sızdırmazlığı garanti etmek için basınç altında teste tabi tutulmak zorundadır. 
Güvenli kaplardaki el tutacakları rahat bir kullanım için önemlidir. 
Yükseltilmiş, üstün sıvana teknolojisi ile kenetlenmiş kaynaksız tabanı ekstra dayanım sağlar ve zararlara karşı korur. 
Yan darbe ve çarpmalara karşı gövde sacını koruyucu özel damarları mevcuttur. 
İç kısımları paslanmayı önleyici maddelerle kaplanmıştır.
Kapak ağızlarındaki Alev tutucu, alev parlamalarının kapların içindeki yanıcı ve parlayıcı sıvılara erişmesini engeller. Alev tutucu, ısının yanıcı sıvıların
parlama seviyesine gelmeden dağılmasını sağlar. Uzun yapıdaki bu Alev tutucular doldurma ve boşaltma işlemlerinin kolayca yapılmasına izin verir.
Kullanıcılar alev tutucuları kesinlikle çıkartmamalı veya sıvı geçişini hızlandırmak için delmemelidirler.
Uygun ekipmanlar sayesinde daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlanabilir. 
Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile çalışanlar için Güvenli Kaplar vazgeçilmezdir.
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