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SUMUR RESAPAN MODERN



Bahan Dasar Polipropilena Daur Ulang

Warna Hitam

Dimensi 685 [P] X 412 [L] X 450 [T] (mm)

Daya Tampung 0.125m3 ~ 125 liter

Jumlah Tangki per m3 8

Berat Tangki 8 kg/modul

Suhu Kerja Dari -30oC s/d +120oC

Kekuatan Tekan Sampai 40 ton/m2

Sertifikat ISO 9001:2008

● Unit terinterkoneksi satu dengan lainnya

● Ringan tetapi sangat kuat

● Biaya rendah dan ramah lingkungan

● Memiliki ketahanan terhadap asam dan
alkali

● Kapasitas penampungan sangat besar

● Angka pori mencapai 95%

● Menghemat ruangan

● Desain struktural yang kuat

● Pemasangan mudah dan cepat

● Effisiensi kerja tinggi

● Mampu menahan beban sampai 40 ton

● Umur effektif lebih dari 40 tahun

FITUR
● Menampung air hujan
● Mengurangi limpasan air hujan
● Dapat mempertahankan lingkungan asli
● Menyediakan ekologi sistem air hujan yang berkelanjutan
● Instalasi cepat
● Ringan - tidak diperlukan crane atau alat berat
● Struktur kuat, didesain untuk beban kendaraan
● Bentuk modul - memudahkan dibentuk sesuai dengan

kebutuhan lapangan
● Bebas perawatan
● Daya tampung tangki modul besar
● Menurunkan biaya keseluruhan - dapat mengurangi

sampai 2/3 biaya penggalian dan pembuangan
dibandingkan dengan sistem konvensional

● Daya resap tinggi - bidang kontak resap mencapai 95%
● Mobilisasi mudah karena datang dalam bentuk lembaran

MANFAAT

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi :

Tel. (021) 735-9536 / 2273-2059 / 0877 7171 0698 Facsimile: (021) 735-9536
Whatsapp/Telegram: 087771710698 E-mail: info@magnagunakarsa.com

Sumur resapan adalah solusi paling tepat
untuk mengurangi aliran permukaan
sehingga dapat mencegah / mengurangi
terjadinya banjir dan genangan air;
mempertahankan dan meningkatkan tinggi
permukaan air tanah, mengurangi erosi dan
sedimentasi, mengurangi / menahan intrusi
air laut  bagi daerah yang berdekatan dengan
kawasan pantai, mencegah penurunan  tanah
(land subsidance) dan mengurangi
konsentrasi pencemaran air tanah.

Tangki modul MAGNATANK™ adalah
jawaban untuk pembuatan sumur resapan
yang selama ini dianggap merepotkan,
karena dengan MAGNATANK™ kini sumur
resapan dapat dibuat dengan cepat, sesuai
kebutuhan, efisien dan ekonomis.


