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ใชไ้ดก้บัของเหลวทุกชนิด

ผา่นการทดสอบโดย DLG, Testzentrum, 
จากประเทศ เยอรมนันี
รูปแบบการใช้งานมีหลากหลาย

น ้า:
น ้าเสีย - / น ้าด่ืม
น ้าไม่ผา่นการฆ่าเช้ือและน ้า
ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
สามารถน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่
น ้าชลประทาน
เหมืองแร่
ILS, PLS, Refino

อุตสาหกรรม:
น ้าเสีย
สารปนเป้ือน
เคมีภณัฑ์

น ้ามันและแก๊ส:
ป้องกนัการทะลกัออกจากแทง็ค์
แทง็คฉุ์กเฉิน
ป้องกนัการช ารุดแทง็ค์
แทง็คพ์กัน ้าอุตสาหกรรม

การเกษตร:
แทง็คบ์รรจุ เช่น โรงผลิตก๊าซชีวภาพ
ปุ๋ยคอกและสารละลายอ่ืนๆ

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและไดรั้บการจดสิทธิบตัรฝาครอบลอยน ้าเหมาะ
ส าหรับของเหลวเกือบทุกประเภทและเป็นทางออกท่ีดีส าหรับการ
ควบคุม
เช่น:                         

• กล่ิน                            • มลพิษทางกล่ิน                                                                                                                
• การสูญเสียความร้อน  • ผลของรังสี UV
• การระเหย                   • การเจริญเติบโตของอินทรีย์

นอกจากน้ี Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า ยงัป้องกนัสัตวปี์ก เช่น 
นก คา้งคาว ไม่ใหบิ้นลงบนพ้ืนผวิน ้าหรือของเหลว (ช่วยลดการ
ตกตะกอนลดการปนเป้ือนในน ้าไดอ้ยา่งมาก)
นบัตั้งแต่เปิดตวัในปี 2547 Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 
ไดรั้บเลือกเป็นจ านวนมากในการติดตั้งทัว่โลก ท าให้ Hexa-
Cover® ฝาครอบลอยน ้า เป็นทางเลือกชั้นน าของตลาดโลก
ปัจจุบนั Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า ถูกน ามาใชเ้กือบทุก
รูปแบบ เช่น แทง็คน์ ้ า,อ่างเก็บน ้า,ตูค้อนเทรนเนอร์และสระน ้า 

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 
•เป็นผลิตภณัฑท่ี์แขง็แรงและทนทาน
•ไม่มีจุดอ่อนไม่มีฟองอากาศ
•ไม่มีพ้ืนท่ีกลวงดา้นใน 
•ทนต่อทุกสภาพอากาศ
•ไม่มีช่องเปิด ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการอุดตนั  เน่ืองจาก ทรายและเศษ
สาหร่าย ฯลฯ 



Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า ผลิตจากโพลีโพรพีลีน           
รีไซเคิลโดยไม่ใช ้สารฟรีออน หรือวสัดุท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า มีความแขง็แรง ทนทาน
ดว้ยเหตุน้ีจึงมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใน
การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า – คุณสมบติัและประโยชน์
:
•ติดตั้งง่าย
•ติดตั้งไดท้ั้งแทง็คเ์ตม็และแทง็คเ์ปล่า
•กระจายตวัอตัโนมติับนพ้ืนผวิของเหลว
•ปรับตวัโดยอตัโนมติัเพื่อการเปล่ียนแปลงในทุกรูปแบบ
•เหมาะกบัทุกรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิต
•ปรับตวัไดง่้ายต่อการเปล่ียนแปลงของพ้ืนผิว
•เขา้ถึงของเหลวไดไ้ม่ จ  ากดั
•ไม่มีค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
•ไม่มีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
•ไม่มีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา
•ไม่ตอ้งการการดูแล
•ไม่ไดรั้บผลกระทบจากฝนตกและหิมะ
•ใชร่้วมกบัระบบเติมอากาศในน ้า
•ราคายอ่มเยาว์
•รับประกนั 10 ปี
•อายกุารใชง้าน 25 ปี

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า – มี 2 ขนาด:

Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน ้า R90

วดัเส้นทแยงมุม 180 มม.
ความสูง 50 มม.
น ้าหนกั 120 ก
น ้าหนกัต่อ ตร.ม. 5.15กก
จ านวนช้ินต่อ ตร.ม. 43
ถุงใหญ่ 1.0 x 1.3 x 2.5 ม
พ้ืนท่ี 50
ตร.ม./น ้าหนกั 265 กก

Effectivecoverageforallfluids

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า ช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่

•ครอบคลุมพ้ืนท่ีผวิไดม้ากถึง 99%
•ลดการระเหยไดถึ้ง 95%
•ลดการปล่อยของเสียไดม้ากถึง 96%
•ลดกล่ินไดถึ้ง 96%
•ลดการเจริญเติบโตของอินทรียอ์ยา่งเห็นไดช้ดั
•การสูญเสียความร้อนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 74%

Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน ้า R114

วดัเส้นทแยงมุม 228 มม.
ความสูง 70 มม.
น ้าหนกั 243 ก
น ้าหนกัต่อ ตร.ม. 6.8 กก
จ านวนช้ินต่อ ตร.ม. 28
ถุงใหญ่ 1.0 x 1.3 x 2.5 ม
พ้ืนท่ี 40
ตร.ม./น ้าหนกั 275 กก
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Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน า้
จัดส่งและติดตั้ง

Effectivecoverage for all fluidsใชไ้ดก้บัของเหลวทุกชนิด

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน า้
จัดส่งและติดตั้ง

Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน า้
ติดตั้งในถังเปล่า ลกึสุดได้ 5 ม.

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน า้
ปรับตัวอตัโนมตัิให้เข้ากบัระดับน า้ทีเ่ปลีย่นแปลง

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน า้
จัดส่งและติดตั้งเป็นจ านวนมาก

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน า้
จัดส่งและติดตั้งเป็นจ านวนมาก
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