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DOPA 1 – druhý vnútorný plášť Vašich starých jednoplášťových 
nádrží. 

 
Riešenie pre Vaše nádrže, keď nespĺňajú zákonné požiadavky na 

skladovanie nebezpečných látok. DOPA 1  trvalá istota s tesnosťou nádrží. 
 
DOPA 1 je systém vytvorenia druhého vnútorného plášťa 
do jednoplášťových nádrží s kompozitných materiálov   
/vložkovaním/. Vzniknutý medzipriestor medzi pôvodným 
plášťom oceľovej /betónovej/ nádrže  a vytvoreným 
druhým kompozitným plášťom je možné trvale monitorovať 
podtlakom.  V prípade vzniku netesnosti na vonkajšom, 
alebo vnútornom plášti nádrže dôjde k strate podtlaku  
z vytvoreného medzipriestoru. Pomocou osadeného  
monitorovacieho zariadenia Grovac je strata podtlaku  
okamžite registrovaná a prevádzkovateľa nádrží na 
vzniknutý únik podtlaku upozorní akustická a svetelná  
signalizácia. Pri skladovaní ľahko zápalných kvapalín sa ako 
posledná vrstva aplikuje vodivá vrstva prepojená 
s uzemnením pôvodnej nádrže. Časy neistoty s tesnosťou 
prevádzkovaných nádrží pri aplikácii systému DOPA 1 sú  
konečne vyriešené. So systémom DOPA1 šetríte nielen čas 
potrebný na výmenu jednoplášťovej za dvojplášťovú nádrž, 
ale aj investičné náklady. 
 
Systém DOPA1 je vhodný pre nádrže na skladovanie 
pohonných hmôt ako: benzínu, nafty, vykurovacieho oleja, 
leteckého benzínu, petroleja, a mnohých ďalších chemikálii. 
Spoločnosť IDOPS, družstvo je odborná firma autorizovaná 
pre zriadenie druhých plášťov nádrží systémom DOPA 1. 
Doba realizácie druhého plášťa do jednoplášťovej nádrže je 
omnoho kratšia v porovnaní s výmenou jednoplášťovej za 
dvoplášťovú nádrž. Realizácia prác na vytvorení druhého 
vnútorného plášťa systémom DOPA 1 sa uskutočňuje cez 
jestvujúce otvory do nádrže.    
 
Stručný popis montáže druhého vnútorného plášťa 
v oceľovej nádrži: 
Po vyčistení nádrže a defektoskopii pôvodného oceľového 
plášťa sa nádrž celoplošne otryská na stupeň SA2½. Na 
takto upravený podklad aplikujeme koróznu ochranu 
vnútorného plášťa, inštaluje sa vedenie pre moniroring 
podtlaku a kompletáž vyhodnocovacej jednotky tesnosti 
nádrže. Položená hliníková nopová fólia, ktorá vymedzí 
objem medziplášťa sa pokladá na tesnostne odskúšanú 
vrstvu koróznej ochrany. Tým sa vymedzí monitorovaná 
oblasť nádrže - dvojplášťa. V nasledujúcom kroku prebieha 
laminácia. Ako uzatváracia vrstva nového kompozitného 
plášťa je použitý nástrek materiálom Epoflex 2. Ak sa jedná 
o nádrž pre benzíny aplikujeme ešte vodivú vrstvu 
prepojenú s pôvodným oceľovým plášťom nádrže. Po  
ukončení prác prebehne viacdenná tesnostná skúška 
vytvoreného medzipriestoru a dvojplášťová nádrž je 
odovzdaná investorovi do prevádzky. 


