
 

 

 

Лагуна 

 

Лагуните на Genap  са KIWA сертифицирани и представляват изкопи за съхранение на различни 

видове торови течности и вода. В зависимост от специфичните местни изисквания , лагуните са 

снабдени с покривало за дъното, плаващо покривало и датчик за изтичане.  

Покривало за дъното 

Лагуната е снабдена с едно или повече предварително изработени слоя. Най-често това са PVC 

Fecatex®, EPDM и (HD)PE покрития, произведени съобразно BRM нормите на Дания. Спояването 

на всички слоеве се извършва в завода  на Genap , което гарантира високо качество и монтаж, 

независимо от метерологичните условия. В зависимост от изкопните работи, всеки 

предварително произведено покритие е достатъчно за капацитет на резервоар до 15 000м3. С 

опцията за спояване на място, капацитетът е неограничен. 

 

 

 



 

 

Плаващо покривало 

Този вид покривала са задължителни за все повече държави и са признати като намаляващи 

вредните емисии газове. Монтирането на резервоар и покривало гарантира изцяло затворен 

система, която позволява изпомпване и на дъждовната вода от повърхността на покривалото. В 

зависимост от годишното количество на валежите, това осигурява увеличаване на 

използваемият обем с до 30%. Най-широко използваното покритие за тази цел е Genatex® 850 -  

подсилено PVC , KIWA сертифицирано. Има и алтернатива – подсилено Firestone EPDM 

покритие.  

 

Индивидуален завършек 

Изкопите на лагуната от външната страна са защитени от текстилно покривало, специално 

проектирано да предпазва и удължи живота на лагуната.  

Genap предлага и миксираща система, включваща миксиращи шлюзове с различни размери, за 

да съвпаднат с покривалото, задвижвани от трактори или електрически миксиращи устройства, 

подходящи за инсталиране под плаващото покривало.  

Детектор за теч 

При евентуален теч, тръба, свързана с дренажната точка под долния пласт покритие, изплува. 

Още по-надеждна система е допълнително покритие за засичане на теч на повърхността на 

земята, с оптически индикатор. За по-продължително наблюдение, под покритието на дъното 

може да бъде монтирано и специално устройство. При случай на теч, се активира визуален 

и/или звуков сигнал или се получава известие в контролния център.  

Сертификация 

В зависимост от настройките, лагуните на Genap са в съответствие с предписанията за 

съхранение на вода и течности. 

 


