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TANK OVERDÆKNING 
 

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning 
 
Tillykke med din nye tankoverdækning. 
 
Perstrup tankoverdækning, er en stærk og gedigen overdækning.  
Den har været produceret i gennem mange år og kræver et minimum af vedligeholdelse.  
Dog er det vigtigt, at du følger nedenstående: 
 
1. Mandehullerne skal holdes lukket når de ikke bruges, det vil sige luger lukkes og strammes op. 

 
2. Ved arbejde med gylle må man altid være forberedt på, at den kan indeholde og frigøre 

svovlbrinte.  
 
3. Derfor må man ikke stå i vindretningen fra åbne luger. 
 
4. Stå ikke over mandehullet, da man derved kan få overbalance og falde ned i tanken.  

Ligeledes er der en risiko for, at man kan indånde dampe fra tanken. 
 
5. Gå ikke ned i tanken, når denne er tom.  

Hvis der er behov for at komme ind i tanken, skal der altid bruges sikkerhedsudstyr og personel, 
som er uddannet der til.  

 
6. Åben ild, samt rygning ved tanken er forbudt, på grund af risiko for eksplosionsfare. 
 
7. Overhold altid skiltningen på siden af tanken. 
 
8. Kravl ikke op ovenpå tankoverdækningen. 
 
9. Ved eventuelle skader og defekter på din overdækning, skal du kontakte Perstrup, senest 5 dage 

efter skaden er opdaget. 
 
10. Reparation og andet arbejde på din overdækning, må kun ske med tilladelse fra Perstrup. 
 
11. Ved store mængder sne- eller regnnedbør er det vigtigt, at kontrollere overdækning for evt. sne-

/vandophobning. Ved ophobning af sne/vand, skal dette straks fjernes.  
 
12. Du skal mindst 2 gange om året, gå en tur omkring din tank og overdækning, for at tjekke, om der 

skulle være opstået nogen problemer.  
Man skal specielt være opmærksom på evt. skader i dug og på bånd. Desuden skal det kontrol-
leres, om overdækningen fortsat er stramt opspændt. 

 
13. Ved spild af gylle udover overdækningen skal dette fjernes. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til råd og vejledning omkring din 
tankoverdækning. 
 


