BARREIRA DE CONTENÇÃO AIRMAX

A barreira Airmax é fabricada em tela duradoura 29oz/1000 gsm, usando um processo especial que
garante a melhor integridade das câmaras-de-ar. O lastro é providenciado por uma corrente
galvanizada, protegida por uma bolsa reforçada.
Airmax é uma barreira insuflável de retenção, fabricada com tecido de alta qualidade de poliuretano.
Na gama de barreiras de retenção AirMax, estas estão definidas para um armazenamento fácil e um
desdobramento rápido – características importantes quando se actua em resposta a derramamentos.
Elastec American Marine oferece uma vasta gama de enroladores. Estas estão disponíveis montadas
em reboques ou em contentores.
fabricado em poliuretano

corrente de ligação

enchimento de ar

A AirMax está disponível em 4 tamanhos desde
os 0,56 m até aos 1,62 metros de altura. As
dimensões dependem das condições do mar ou
das características da água onde as barreiras são
aplicadas.
A Elastec American Marine é uma empresa
certificada pela ISO 9001:2000. Possui um amplo
leque de acessórios para barreiras, tais como
sopradores, freios, ancoras, luzes, vários tipos de
conectores e compensadores de maré.

Desde o elevado poder de flutuação, até aos rácios de peso das barreiras AirMax, estas apresentam
uma elevada conformidade nas ondas e na retenção de óleos.
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AirMax tem provado ao longo do tempo, em ser uma resposta versátil e económica.

Modelos

Altura

Bordo livre

Calado

Tensão
/corrente
lastro

Peso

AirMax River
AirMax Harbor

0,56 m
0,76 m

0,20 m
0,30 m

0,35 m
0,46 m

8 mm
10 mm

2,2 kg
2,7 kg

AirMax Offshore

1,1 m

0,46 m

0,64 m

12 mm

5,1 kg

AirMax DeepSea

1,62 m

0,61 m

1,01 m

12 mm

6,6 kg
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