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Materialkvaliteter

Vera Spesialtanker 
Med fokus på sikker lagring og transport kan Vera Tank tilby et sort spekter av spesialtanker, de tilpasses 
etter behov og krav. Tankene kan leveres i forskjellige materialkvaliteter, trykklasser, størrelser og fasonger. 
Vi har også løsninger for isolasjon og varme som ivaretar temperatur på væsken.

For å gi den beste forutsetning for sikker lagring er valg av type material og kvalitet avgjørende.  
Vera Tank har lang erfaring og kan veilede til riktig materialkvalitet, type tank, design og miljøkrav  
ut fra det mediet tanken skal inneholde.
Tankens egenskaper tilpasses for å dekke kundens behov, dette gir en effektiv drift og sikker  
håndtering av væsken.

Materialer
• Karbon stål • Glassfiber kvaliteter
• Rustfritt stål • Syrefast stål
• Aluminium • Termo plast (PE, PP)
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Overflatebehandling

Vera Tank tilbyr forskjellige type overflatebehandlinger, innvendig og utvendig på tanken. Lakkering og 
coating tilpasses miljøet tanken skal stå i og væsken tanken skal inneholde. Eksempel på dette kan være 
lakkering C-3, C-5, Norsok, Epoxy, Glassfiberarmert polyester, bitumen eller andre beskyttende belegg.

Isolering og varme

Vera Tank leverer isolerte tanker med mulighet for tilføring av varme for de væskene som krever en 
bestemt temperatur. Om tanken plasseres over eller under bakken tilbyr vi effektive løsninger  
for riktig temperatur på tanken.

Design og utforming

Vi leverer tank med ulike design, enten de er horisontale, vertikale, sylindriske eller rektangulære.  
Vi utarbeider et tankprodukt i samarbeid med kunden slik at sluttresultatet blir tilfredsstillende.  
Utstyr og tilkoblinger monteres på anvist sted. Vera Tank leverer også leider og plattformer for  
sikker betjening av tanken. 

• Over-/undergrunnstank  • Enkel / dobbelvegg
• Stående / liggende • Stasjonær / mobil
• Innendørstank • Tank i container
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Tank produsert i stål

Med bruk av stålmaterialer er det enkelt å skreddersy tanken med de egenskapene og krav kunden 
har behov for. Stål kan dekkes med flere typer coating som gjør den egnet for de ulike væskene. 
Atmosfæriske eller tanker med trykk.

• Volum opp til 150 000 liter
• Trykktanker
• Kan leveres med isolasjon og varme

Tank produsert i PE

UV-resistent Polyeten er et robust og værbestandig material som er korrosjonsfritt og gir god  
isolasjon med minimal fare for kondens. Det gir gode forutsetninger for god tankhygiene og en  
kostnadseffektiv løsning. Kan produseres som enkelvegg eller med full oppsamling og dobbelvegg. 

• Korrosjonsfrie og gir ingen kondens
• 100 til 35 000 liter
• Robuste og UV-resistente
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Tank produsert i Glassfiber (GRP)

Glassfiber har lang tradisjon hos Vera Tank og 
gir mange muligheter for tank over og under 
bakken. Korrosjonsfritt materiale med høy 
styrke som egner seg til mange typer væske. 
Tankene kan leveres som enkeltvegg eller  
dobbeltvegg og i forskjellige material 
kvaliteter. Stor fleksibilitet for tilkobling.  
Kan leveres ferdig produsert eller  
monteres på plassen.

• Volum opptil 100 000 liter
• Plassmontering
• Kan leveres med isolasjon og varme
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