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Celoplastové lapače tuku—LTP 
 

Lapače tuku plastové sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd 

kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto 

látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových 

vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad      

a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.  

Princíp technického riešenia 

 

Tuky a rastlinné oleje  v lapači vyplávajú na vodnú 

hladinu vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená 

tuková vrstva je zadržaná nornou stenou. 

Proces vyberania odlúčeného tuku a usadených ne-

čistôt je v lapačoch typu LTP-C riešený ich odsávaním 

inštalovaným čerpadlom. Technológia obsahuje tiež 

armatúru pre oplach lapača. Tieto modifikácie sú 

v samostatných prospektoch. 

Lapače sa umiestňujú do miestnosti na podlahu 

alebo sa inštalujú do zeme. Podľa zamýšľanej inštalá-

cie sa líši prevedenie nádrže lapača.  

 

Menovitá velikost 

 

Výber menovitej veľkosti vychádza z druhu a 

množstva odpadových vôd, pritom je treba brať do 

úvahy: 

· maximálny prietok odpadových vôd 

· maximálnu teplotu odpadových vôd 

· hustotu tukov, olejov, ktoré je treba odstrániť 

· vplyv pracích a mycích prostriedkov 

 

POZOR: Menovitú veľkosť určuje projektant! 

 

POUŽITIE 

 

Lapače tuku sú inštalované ako predradené jednot-

ky pred čistiarne odpadových vôd, alebo kanalizácií a 

umiestňujú sa čo najbližšie k zdroju znečistenia . 

 

Vhodné – pre odpadové vody uvedené z hora a ďalej 

vody obsahujúce jemné mechanické nečistoty 

z kuchynských prevádzok a mastných výrobní.  

Nevhodné – pre odpadové vody obsahujúce hrubé 

mechanické nečistoty alebo vody, ktoré nie sú 

v súlade s predpismi o kanalizačnom poriadku. Tak-

tiež pre odpadové vody z tých prevádzok, ktoré 

obsahujú tuky a oleje gravitačne neodlúčiteľné!  

Zakázané – pre splaškové odpadové vody a vody 

obsahujúce ropné produkty, fekálie, oleje minerálneho 

pôvodu a horľavé kvapaliny. 

 

Ekologické hľadisko 

 

Použitý materiál, prevedenie zariadenia a jeho pre-

vádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

Materiál 

 

LTP sú vyrábané v základnom prevedení z materiálu 

  polypropylén – PP 

  polyetylén – PE 

  nerezová oceľ – AISI 304 

Povrchová úprava 

 

Bez povrchovej úpravy. Farba: biela, čierna, sivá 

  

Požiarne vlastnosti 

 

Materiál použitý k výrobe má triedu horľavosti C3 

(ľahko horľavé) podľa STN 73 0862.  
 

Funkcia 

 

Odlučovače pracujú na gravitačnom princípe odlú-

čenia tukov. Ľahšie zložky ako tuky a oleje vyplávajú 

na hladinu a ťažšie klesajú na dno. Niektoré odlučova-

če majú vyčlenený akumulačný priestor na tuk.       

Použitý materiál, prevedenie zariadenia a jeho 

prevádzka nemá negatívny vplyv na životné 

prostredie. 

 

Stavebné osadenie 

 

LTP k obetónovaniu sa osadzuje na betónovú zá-

kladovú dosku a obetónuje sa po celom obvode. Pre 

osadenie do väčších hĺbok sa na LTP dodáva komíno-

vý nástavec, ktorý celkovú výšku lapača zvýši na úro-

veň terénu. Do obetónovania sa osadí rám 

s pochôdznym vekom. V prípade prejazdného preve-

denia sa na obetónovanie osadzuje prefabrikát 

s otvormi pre liatinové poklopy. 

 

Prevádzka, údržba a obsluha 

 

Zariadenie vyžaduje minimálne nároky na údržbu   

a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník 

bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení 

dodávateľskou firmou. 

Pri prevádzke týchto zariadení je treba dbať na to, 

aby bol pravidelne (cca 1x týždenne) odobraný alebo 

odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody, alebo 

keď jeho vrstva presahuje hrúbku 5 cm . 

 

 čistenie: tuk sa odoberá z hladiny a dáva do pripra-

venej nádoby s hermetickým vekom, alebo sa vy-

čerpá celý obsah nádrže fekálnym vozidlom. Lapa-

če v prevedení V, sú vybavené akumulačným prie-

storom pre tuk do ktorého je možné nazbieraný tuk 

uskladniť, čím sa predĺži interval pre odvoz odpadu.  

 
Likvidáciou tuku môže byť poverená výlučne 
firma s oprávnením pre túto činnosť ! 
 

Zvláštne príslušenstvo 

 

Komínové nástavce, oceľové poklopy, plastové po-

klopy (nepochôdzne), potrubia pre odvetranie. 


