
SYSTÉM DOPA
Ekonomicky výhodné riešenie na ochranu a sanáciu zásobníkov 

vrátane zriadenia tesnosti a monitoringu tesnosti nádrže.

Aktívna ochrana proti únikom skladovaného média a znečisteniu 
životného prostredia

Nádrž pred aplikáciou 
systému DOPA

Nádrž po aplikácii systému 
DOPA

Systém DOPA  aplikujeme do:

Oceľových a železobetónových zásobníkov
 Podzemných a nadzemných zásobníkov
 Stojatých a ležatých zásobníkov
 Do akýkoľvek tvarov a veľkostí nádrží

VÝHODY SYSTÉMU DOPA

 Aplikácia nevyžaduje vedenie stavebného konania
 Odpadajú zemné práce na likvidáciu starej nádrže a následné osadenie novej
 Garantovaná tesnosť systému
 Vyvložkované nádrže sú opatrené trvalou signalizáciou tesnosti plášťa
 Vysoká pevnosť a zároveň pružnosť aplikovaného systému DOPA
 Systém je po aplikácii pochôdzny
 Vysoká prevádzková bezpečnosť - vnútorný povrchový s vodivým náter 

spoľahlivo odvádza elektrický náboj z vnútra nádrže.
 Vysoká kvalita použitých materiálov
 Vysoká životnosť systému DOPA
 Krátka doba aplikácie
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K úniku skladovaného produktu vyvložkovaním systémom DOPA 
už nedochádza !

SKLADBA SYSTÉMU DOPA 1

1. Úprava pôvodného plášťa nádrže (oceľové 
zásobníky – korózna úprava, betónové 
zásobníky – plynotesná úprava)

2. Profilová hliníková fólia (vytvorenie 
monitorovateľného medzipriestoru)

3. Laminačná vrstva 
4. Finálny krycia vrstva
5. Vodivá vrstva

SYSTÉM DOPA 1
 Aplikujeme pre skladovanie ropných produktov ako benzínov, motorovej 

nafty, leteckých palív, hydraulického a vykurovacieho oleja, alkoholov, 
biopalív a mnoho ďalších ropných produktov ako i chemikálií.

 Disponujeme potrebným know-how, odborným a technicky zdatným 
tímom špecialistov a technikov, špičkovým technickým vybavením 

 Aplikuje materiály sú na báze epoxidových živíc.
 Medzi existujúcim zásobníkom a zrealizovaným druhým plášťom je 

vytvorený priestor, ktorý je trvalo monitorovaný vákuom.
 Pri prípadnej netesnosti vonkajšieho alebo vnútorného plášťa poklesne 

podtlak v medziplášti a okamžite sa spustí optický a akustický alarm.
 Meranie tlaku vákua je najčastejšie realizujeme systémom GROVAC, ktorý 

je umiestnený mimo nádrž.
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