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C&O LEADER
INSTALARE:
ZONA de AMPLASAMENT - se vor evita versantii, zonele abrupte, instabile sau terenurile
cu apa freatica la suprafata. In aceasta zona va fi interzis traficul auto si se va evita traficul
pietonal.
Pentru evitarea unor eventuale accidente se recomanda delimitarea prin ingradire.
BAZA GROPII - va fi perfect plana si suficient
ZONA de AMPLASAMENT
de rezistenta pentru a sustine sarcina
MALURI STABILIZATE
recipientului plin - betonata acolo unde este
cazul.
MALURI STABILIZATE
AUTOPORTANTE -

D

E

se vor efectua
lucrarile necesare
de stabilizare in
functie de tipul de
sol, adancimea
sapaturii, apa meteorica, zapezi, samd.

www.fosa.ro

ZONA de AMPLASAMENT

PENTRU SITUATIILE IN CARE detaliile
necesare efectuarii acestor lucrari nu sunt detaliate in cadrul
unui proiect, este recomandata consultarea unui specialist in
geodezie, rezistenta sau altele.

material de umplutură în
straturi compactate / inundate

Rcipient P.A.F.S.

Dupa amplasarea in sapatura, recipientul va fi umplut cu
apa simultan cu amplasarea materialului de umplutura in
sapatura. Astfel se va crea o “egalizare de forte” intre
interiorul si exteriorul recipientului.
Se va evita golirea recipientului in situatia in care apa freatica
este la suprafata sau se inregistreaza cantitati mari de apa
meteorica.
A (m)
0,88....3

C (m)
0,1....1,5

B (m)
1....13

D

B + 30 - 40 cm
D

E

C
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BAZA GROPII

A

B
MATERIAL de UMPLUTURA

Pamant fara particule mari ( pietre, caramizi,
moloz ) care pot fi concentratori de tensiune
pentru peretii recipientului.
material usor ( ex. polistiren )

D (m)
0,4....1,0

E (m)
0,11....0,3

material de
umplutura MAX. 60 cm
material usor
( ex. polistiren )
material de
umplutura
nisip tasat MIN. 20 cm
placa din beton
( unde este cazul )

A + 30 - 40 cm
se va folosi in situatiile in care cota de ingropare este mai mare de 50 - 60 cm
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C&O LEADER
REZERVOARE
prefabricate din P.A.F.S.

DECLARATIE de CONFORMITATE
Nr. INREG........................DATA.....................................
1. Tipul produsului / MATERIAL..........................................................
2. Lotul produsului.....................................Seria produsului.................................................
3. Executat în conformitate cu standardul european SR EN 976 - 1, s au utilizat in
procesul de producţie numai acele materii prime şi auxiliare care sunt în conformitate cu
cerinţele şi specificaţiile prevăzute atât de furnizori în fişele tehnice de securitate cât şi cele
din standardele aplicabile;
4. Nu pune în pericol sănătatea utilizatorilor şi nu influenţează în mod negativ mediul de
amplasare cât şi mediul ambiant
o
o
5. Temperatura de lucru in parametri: - 40 ; + 90
6. Producătorul garantează folosirea materiei prime astfel:
Rasina normala
Rasina speciala antiacid

- DA
- DA

NU
NU

Rasina speciala alimentara - DA
NU
REFERENŢIALE FOLOSITE:
Standardul European SR EN 976 - 1, Standardul de firmă CO - 01, Fişele tehnice de securitate ale
materialelor procesate.

MINISTERUL DEZVOLTATII REGIONALE
SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Agrement Tehnic
001SB-05/724-2014

GARANTIE - Perioada de garantie este de 2 ani.
- Produsele cu defecte de fabricatie vor fi remediate pe
cheltuiala producatorului
- Nu fac obiectul garantiei defectiunile aparute ca urmare
a nerespectarii instructiunilor din manualul de instalare.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
................................................................................
Functia.....................................................................
( stampila, semnatura )
Punct de Lucru........................................................
www.fosa.ro

FOCŞANI:
Şoseaua de centură (lângă Lukoil Sud)
Mobil: 0736 873847
BUCUREŞTI NORD:
DN 1 borna km 27
Mobil: 0725 516435

BUCUREŞTI SUD:
Şos. Alexandriei km 9 + 300
(rond intrare Bragadiru)
Mobil: 0745 339004

RÂMNICU VÂLCEA:
Str. Bujoreni, (în incinta Apromat)
Mobil: 0734 378096
CLUJ NAPOCA:
Calea Turzii FN
Mobil: 0724 645620

PRODUCATOR: Statii de epurare, fose septice, separatoare de hidrocarburi si grasimi
rezervoare, comenzi speciale, bioactivatori.

IAŞI:
şoseaua Iaşi - Tg. Frumos km. 4
(lângă ANTIBIOTICE)
Mobil: 0737 254752

ACOPERIRE NATIONALA: CONSULTANTA,
INSTALARE, SERVICE PRIN SPECIALISTII PROPRII

SUCEAVA:
MITOCU DRAGOMIRNEI, nr. 9
Mobil: 0756 240815
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0733.534.754

