
Udslags-/ 
tømmekummer
Til tømning af toilettanke ved havne, 
camping pladser, parkeringspladser, 
shelter pladser m.fl.

Byggeri 



BYGGERI  /  UDSLAGS-/ TØMMEKUMME 

Udslags-/ 
tømmekummer
Praktisk tømning af toilettanke

Med en Scan-Plast udslags-/ tømmekumme får du en 
praktisk løsning til tømning af tørklosetter og toilettanke 
fra campingbusser, campingvogne, skibe,  busser, koloni-
havehuse og lignende. 

DESIGN

Scan-Plast Udslags-/ tømmekummer er udført i et design 
med stor tømmeåbning i en god arbejdshøjde.  
 
Overflader er glatte, hygiejniske og rengøringsvenlige. 

Levering med vandlås.

Kan tillige leveres med spuledyser og spuleslange for 
rengøring af tømmekumme og toilettanke.

Opsætning f.eks. ved havnemiljøer, hvor der er behov for tømning 
af toilettanke m.m.

Glatte indvendige overflader for nem tømning og rengøring.

Specifikationer Helstøbt design med stor åbning 
på Ø 527 mm.
Hængslet låg med bred kant.

Dimensioner Bredde 667 mm. Højde 650 mm.  
Afløbsrør Ø 110 mm.

UDSLAGS-/ TØMMEKUMME  



Fordele ved Scan-Plast 
udslags-/ tømmekummer

 Stor tømmeåbning i korrekt arbejdshøjde.

 Kemisk resistens og med glatte og hygiejniske 
overflader der kan  højtryksspules.

 Nem og hurtig opsætning.

 Lang levetid og minimal vedligeholdelse.

 Hænglet låg med mulighed for aflåsning.

 Fremstillet i fiberarmeret komposit, et stærkt 
og korrosionsbestandigt materiale.

Udslags-/ tømmekummen egner sig til opsætning ved f.eks. toilet-
bygninger, hvor der er behov for tømning af toilettanke m.m.

HÆNGSLET OG 
AFLÅSELIGT LÅG

MONTAGEFLAGE
For nem og hurtig fastgørelse.

HELSTØBT DESIGN
Udslags-/ tømmekummen er i 
helstøbt design, der sikrer tæthed, 
styrke og hygiejne.

SPULEDYSER 
Kan tillige leveres med 

 spuledyser.

STOR TØMMEÅBNING 
Stor og rummelig 

tømmeåbning i god 
arbejdshøjde.

RUMMELIG  
KUMME 

FIBERARMERET KOMPOSIT
Fremstillet i hygiejnisk, 
 korrosionsfrit og kemisk resistent 
 fiberarmeret komposit.



Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført 
produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi leverer 
til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordel agtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Byggebranchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede komposit-
materialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, lav vægt, vejrbestandighed, lang levetid, 
minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige anvendelses-
fordele i Byggebranchen.

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale  -
tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye 
bæredygtige produkter og løsninger, der er nød vendige for en 
bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  fly, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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