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FUNDES I TAPES AÏLLANTS PER A BIDONS I CONTENIDORS IBC
Adequades per a ús fi ns a 90 ºC (versions d’alta temperatura disponibles sota comanda)

Està dissenyada com a aïllament per mantenir la tem-
peratura dins del bidó.
Si desitja escalfar el contingut en un bidó, pot agregar la 
coberta d’aïllament en el procés juntament amb una base 
escalfadora per a bidons. D’aquesta manera, la coberta 
ajuda a aïllar el bidó i accelera el procés de calefacció

Especifi cacions Tècniques:
• Camisa de nilon poliuretà.
• Resistent a l’aigua.
• Retardador de fl ama.
• Aïllament de polièster cosit
• Sistema de fi xació, Velcro
• Grandària estàndard: Bidons estàndard de 200L.

Contenidors *IBC de 1000 L
• Altres grandàries baix comanda

Model Aplicació Dimensions
HIJD Funda bidó Ø 589 x 800 mm
HISD Tapa bidó Ø 600 x 100 mm
HTSD Tapa bidó Ø 600 x 100 mm
HSHP Tapa bidó Ø 600 x 100 mm
CA-IBC DL 1000 Funda IBC 4400 x 1000mm

MODEL HFI 20 Temperatura fi ns a 120 ºC

Temperatura màxima 
d’aïllament

120°C

Diàmetre intern 605 mm
Gruix d’aïllament 17 mm
Diàmetre extern 640 mm
Altura 880 mm
Material Fifra de vidre revestida d’alumini
Material d’aïllament Fibra de vidre
Tanca Velcro 

Funda aïllant de fi bra de vidre de gran robustesa i de fàcil 
muntatge a causa del sistema de fi xació amb teixit adhesiu.
Per a bidons estàndard de 200 litres.

El model HFI pot utilitzar-se cobrint les bandes escalfadores de Silicona

Les tapes aïllants són l’accessori ideal 
per minimitzar les perdudes 
calorífi ques per la part superior del 
bidó, que no queda coberta  per la 
manta escalfadora

Model Dimensions Descripció Aplicació
CI-IBC PVC 1000 4400 x 1000 mm Coberta impermeable IBC de 1000 litres
CA-IBC NYLON 1000 4400 x 1000 mm Faixa aïllant IBC de 1000 litres
CA-IBC 1000  FUNDA 1200 x 1000 x 1140 mm Funda aïllant IBC de 1000 litres
CA-IBC 1250  FUNDA 1200 x 1000 x 1350 mm Funda aïllant IBC de 1250 litres
CA-IBC 640  FUNDA 1200 x 800 x 1000 mm Funda aïllant IBC de 640 litres
CA-IBC DL 1000  FUNDA 4400 x 1000 mm Faixa aïllant IBC de 1000 litres
CA-IBC ALUM 1000  FUNDA 4400 x 1000 mm Funda aïllant IBC de 1000 litres
IBC-TOP LID 1000 4400 x 1000 mm Tapa per IBC IBC de 1000 litres

FUNDES PER A CONTENiDORS IBC
Detallem a continuació els models estàndard de fonguis, faixes, i tapes aïllants per a contenidors intermedis IBC 
A més dels models descrits, podem subministrar models especials, fabricats a mida



MODEL CA-IBC NYLON
Està dissenyada per aïllar i mantenir la temperatura dins d’un contenidor IBC. 
S’ajusta a un contenidor estàndard de 1000 litres. Solament cobreix el lateral
Està fabricada amb materials de nilon de qualitat i equipada amb 4 sivelles d’alliberament 
ràpid per a una fàcil instal·lació. Aquest disseny permet que la coberta s’utilitzi conjuntament 
amb un escalfador de contenidors IBC. 
Simplement connecti i encengui primer l’escalfador del contenidor i, a continuació, la coberta 
aïllant com una capa externa. 
Estrenyi les corretges i obtindrà un procés d’escalfament més ràpid. 
Si es desitja un escalfament més ràpid, es pot col·locar un escalfador a la base del 
contenidor.
Per millorar el procés, es pot agregar una coberta aïllant

Especifi cacions tècniques:
• Materials de nilon.
• Hidrófug.
• Corretges ajustables.
• Sivelles d’alliberament ràpid.
• Grandària estàndard: 1000

MODEL CA-IBC FUNDA La funda aïllant  CA-IBC està dissenyada per aïllar i mantenir la temperatura dins d’un 
contenidor intermedi IBC. S’ajusta a un contenidor estàndard de 1000 litres, però també pot 
subministrar-se per a contenidors de 1250 litres i 640 litres.
Pot utilitzar juntament amb un escalfador de base per  IBC, per accelerar el procés d’escalfa-
ment. La funda aïllant ajuda a aïllar el recipient i accelera el procés d’escalfament.
Està dissenyada en materials de nilon de qualitat, és repel·lent a l’aigua.
És una coberta completa, amb tapa i equipada amb tancaments de velcro, la qual cosa facil-
ita el muntatge i desmuntatge. A més hi ha obertures amb velcro estratègicament col·locades 
per accedir a les obertures naturals del contenidor IBC.
Especifi cacions tècniques:
• Material de nylon.
• Hidrófug
• Tapa integrada.
• Obertures d’accés de velcro estratègicament col·locades.
• Grandària estàndard: 1000L
• També disponible en 1250L i 640L.

MODEL CI-IBC PVC
Coberta impermeable per a Contenidors IBC. Molt adequada per protegir el contenidor IBC 
contra l’aigua en ambients humits. Les costures de la coberta estan soldades, la qual cosa fa 
que sigui perfectament impermeable.
Està dissenyada en una grandària que fa possible tenir un escalfador de contenidors IBC unit 
al contenidor sota la coberta, la qual cosa permet escalfar amb seguretat el contingut en el 
recipient fi ns i tot en temps plujós, o en condicions humides.
La coberta de IBC es fabrica en PVC  i és molt fàcil d’acoblar i separar a un contenidor inter-
medi (IBC). La coberta es plega fàcilment per a un espai d’emmagatzematge mínim

Especifi cacions tècniques:
• Produït en materials duradors de PVC.
• Costures soldades per a impermeabilització òptima.
• Es pot utilitzar juntament amb un escalfador de contenidors IBC.

La funda aïllant  CA-
IBC està dissenyada per aïllar i mantenir la temperatura dins d’un contenidor intermedi *IBC. 
S’ajusta a un contenidor estàndard de 1000 litres,
Pot utilitzar juntament amb un escalfador de base per  IBC, per accelerar el procés d’escalfa-
ment. La funda aïllant ajuda a aïllar el recipient i accelera el procés d’escalfament.
Està dissenyada en material Material Fibra sintetica,amb revestiment de Tefl ón. el que la fa resis-
tent als productes químics i li dóna un alt grau de repelencia a l’aigua.

És una coberta completa, amb tapa i equipada amb tancaments de velcro, la qual cosa facilita 
el muntatge i desmuntatge. A més hi ha obertures amb velcro estratègicament col·locades per 
accedir a les obertures naturals del contenidor IBC.
Especifi cacions tècniques:
• Material Fibra sintetica,amb revestiment de *Tefl ón
• Hidrófug.
• Resistent química
• Tapa integrada.
• Obertures d’accés de velcro estratègicament col·locades.

MODEL CA-IBC DL  FUNDA



És una tapa universal que s’adapta a qualsevol contenidor IBC de 1000L estàndard.
La coberta superior es pot utilitzar juntament amb l’escalfador de contenidors IBC o com coberta del 
cos d’aïllament IBC.
L’ús de la tapa juntament amb un escalfador o coberta aïllant minimitzarà la pèrdua de calor i aju-
darà a escalfar més ràpid o mantenir la temperatura durant un període de temps més llarg.
Té una fi nestra amb tancament de velcro col·locada estratègicament per accedir a l’obertura 
superior del contenidor IBC.

Especifi cacions tècniques:
• Material Fibra sintetica,amb revestiment de Tefl ón.
• Hidrófugo
• Resistència química.
• Grandària estàndard: 1000

IBC-TOP LID

MODEL CA-IBC ALUM  FUNDA 
Aquestes cobertes tèrmiques de IBC amb paper bombolla d’alumini estan dissenyades per 
proporcionar una protecció òptima contra la radiació solar, bloquejant la llum solar directa i desviant 
la radiació i la calor perquè els contenidors puguin ser transportats i / o col·locats a l’aire lliure 
sense danys ni sobrescalfament per els  rajos solars.
Estan fabricades amb una capa exterior, i una altra interna d’alumini metàl·lic que desvia els rajos 
del sol i una intermèdia  de bombolles que ajuda a crear espai entre la capa externa i el contenidor, 
donant com resultat una mínima o nul·la transferència de calor des de l’exterior.
La funda CA-IBC ALUM és una coberta d’una sola peça, que s’instal·la fàcilment tirant d’ella 
cap avall sobre el contenidor IBC . Tè una entrada de velcro des de la part superior perquè la tapa 
superior del contenidor IBC sigui facilment accessible
Especifi cacions tècniques:
• Alumini metàl·lic interior i exterior.
• Bescanviador de paper de bombolla.
• Bloqueig perfecte de calor i radiació.
• Grandària estàndard: 1000L.




