
Página 1 de 1DSE 0118 - agosto de 2014

PRFVTanque Atmosférico Vertical 
e Horizontal

Descrição do Produto
Os Tanques de Armazenagem de LGE em PRFV (plástico reforçado com fibra 
de vidro) da Argus são equipamentos que oferecem excelente resistência à 
corrosão, proporcionando uma vida útil extensa para o LGE armazenado. Os 
tanques operam com pressões negativas, o que possibilita a operação com 
sistemas de proporcionamento. São leves, têm boa resistência mecânica e 
podem ser confeccionados na vertical e na horizontal.

Características
• Fabricado em PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro). 
• Acabamento interno liso. 
• Acabamento externo em gel coat isoftálico. 
• Acabamento com proteção UV na cor vermelho segurança.
• Dotado de domo de expansão com tampa aparafusada.
• Fornecido com válvulas de alívio e quebra- vácuo.
• Possui conexões flangeadas com furação no padrão ANSI.
• Escala translúcida para leitura de nível.
• Pode armazenar todos os tipos de LGE.
• Dotado de olhal para içamento.
• Pode ser fornecido nas configurações vertical ou horizontal
• Capacidades disponíveis: de 100 a 30.000 litros.

Especificações Técnicas
Fabricado pelo processo de hand lay–up.
Catalização: MEK + Cobalto.
Liner: resina poliéster com véu sintético.
Barreira Química: resina poliéster.
Estrutura: resina poliéster.
Válvula de alívio e quebra-vácuo: fabricadas em latão.
Acabamento: gel coat com proteção UV na cor vermelho segurança.
Pressão de operação: atmosférica.
Temperatura de operação: de 0,5° a 50°C.

Acessórios Opcionais
• Pintura conforme padrão do cliente.
• Indicador de nível tubular.
• Indicador de nível elétrico.
• Escada e plataforma de acesso.
• Tanques no padrão do cliente.
• Fornecido em skid completo com sistema de proporcionamento e válvulas de controle.

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.


