
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 
 

Ємність поліетиленова ТУ У 22.2-36115081-001 : 2017 призначена для 
зберігання харчових продуктів з температурою від -50 до + 60С, а також речовин, 
згідно з додатком 1 (видається на вимогу). 
 
2. ТЕХНІЧНІ ДАННІ 

 
  

Найменування Об`єм  
(л) 

Довжина   
(мм) 

Ширина 
(мм) 

  Висота  
(мм) 

Маса 
(кг) 

Емність 
_____________
_____________       

       
 

3. НАВАНТАЖЕННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
 
Навантаження 
 
Перед завантаженням слід переконатися, що внутрішні порожнини вільні 

від сторонніх предметів і води. 
Навантаження робити вручну, піднімати виріб необхідно за корпус. 

Навантаження і розвантаження виробу здійснювати тільки в порожньому стані. 
 
Транспортування і зберігання 
Транспортування здійснювати будь-яким видом транспорту з 

відповідною вантажопідйомністю та габаритами вантажної платформи. 
Транспортне положення - горизонтальне. При транспортуванні ємність повинна 
бути встановлена в положенні «люк зверху» і закріплена страхувальними 
ременями. 

Ємність повинна зберігатися при температурі навколишнього повітря від 
-50 до + 60С на рівній ущільненій поверхні з габаритами не менше габаритів 
виробу, в умовах виключають вплив на неї агресивного середовища і потрапляння 
вологи в середину, окремо від хімічно активних речовин. При зберіганні ємності 
необхідно забезпечувати стан, в якому вона надходить від виробника: люк 
закріплений, впускні і випускні патрубки заглушені. 

 
  
 
 
 

4. МОНТАЖ 
 

Монтаж ємності здійснюється на суцільну, рівну основу, яка здатна витримати. 
Допустимі відхилення від горизонтальності підстави в подовжній і поперечній 
осях до 2 мм на довжині 1 м. 
Допустимі величини виступів і западин поверхні підстави до 1 мм. 
Перевірити ємність на відсутність пробоїн і тріщин. У разі виявлення дефектів, 
повідомити завод-виготовлювач для їх усунення. 
При установці на фундамент контролювати правильність орієнтації припливу і 
випуску. 
Підключення технологічних трубопроводів повинен виробляти працівник, 
навчений роботі і відповідно до рекомендацій загальних правил безпеки та 
охорони здоров'я. 

 
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБІВ 
 
Температура навколишнього середовища від -50С до + 60 ° С. 
Перед початком експлуатації ємність слід промити питною водою з додаванням 
знезаражувального розчину. 
Після обробки воду злити. 
Кришка ємності не є несучою конструкцією, тому при експлуатації забороняється 
перебувати на кришці. 
При чищенні ємності спускатися необхідно по драбині. Після чистки слід промити 
ємність розчином питної води з додаванням знезаражувального засобу, як 
зазначено вище. 
При експлуатації виробу необхідно керуватися таблицею стійкості поліетилену до 
різних речовин, що є обов'язковою вимогою для забезпечення цілісності та 
функціональності вироби. 

 
6. ВИКОРИСТАННЯ ЄМНОСТІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 
При використанні ємності для транспортування речовин необхідно 
використовувати тільки посилені ємності, зі стінкою не менше 8 мм. При 
транспортуванні ємності в наповненому стані вона повинна знаходитися на рівній 
поверхні, стабільно прикріплена бандажами до транспортуючих засобів. При 
використанні ємності для транспортування речовин необхідно повністю 
виключити фізичний вплив на ємність ззовні. 
Відповідальність за пошкодження ємності внаслідок неналежного її кріплення 
завод-виробник не несе. 

 
 
 
 



Паспорт 
 

ЄМНІСТЬ_________________________________________ 
 

ВИРОБНИК  ТОВ ЕКОХАУС 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ ЕКОХАУС м. Київ, пр. Леся Курбаса 2б, оф. 702 

 

 

      
 Дата виготовлення:  «    »__________ 2019 р. 
    
 Дата відвантаження:               «    »___________2019 р. 
   
 

КОМПЛЕКТАЦЇЯ 
 

Ємність___________________________________                                             шт.                                                                   
Кришка                                                                                                       шт. 

 
 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 
 

Гарантійний термін експлуатації - 1 рік на воду (зберігання), з дня поставки, 
при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та 

експлуатації. 
Нормативний термін експлуатації - 30 років 

Підприємство-виробник не несе відповідальності у разі зміни споживачем 
конструкції ємності або використання її не за призначенням, а також при 

неправильному механічному і фізичному впливі на неї. 
 

Постачальник _____________________ ТОВ «Екохаус» 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ЕМНІСТЬ 
ПОЛІЕТИЛЕНОВА 

______________________ 
ТУ У 22.2-36115081-001:2017 

ПАСПОРТ 
 
 
 
 
 

м. Київ 
2019 
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